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ভূমিক!। 

সঙ্ানামধেয় ইংরাজদিগের মধো একটা প্রবাদ প্রগলিত আছে, 

তাহার ভাবার্থ এই-_ঈশ্বর মানবের আকৃতি নির্মাণ করিয়াছেন, কিন্ত 

পরিচ্ছদ উহার সৌষ্ঠব সম্পাদন করে। বাস্তবিকও সুপরিচ্ছদ ছার! যে 

মানব মুস্তির সৌন্দর্যা সংবদ্ধিত হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নগ্ন 
ক্ষপণক অপেক্ষা বন্ত্রালঙ্কার ভূষিত নরনারী মাত্রই যে সমধিক সুন্দর 

দেখায় তাহ! কে না জানে। বঙ্গীয় প্রবচনেও প্পিন্ধালে ওড়ালে নারী, 

বেড়িলে ঘেরিলে বাড়ী” অন্রসারে নারীর পরিচ্ছদ ( বসন ভূষণ ) পরিধান 
দ্বারা শারীরিক সৌন্দর্য বদ্ধনই সুচিত হইতেছে । ফলতঃ কায়িক 

সৌনধ্য বন্ধন জন্য পৃথিবীর নর অপেক্ষা নারীরাই সমধিক ওঁৎনুক্য 

প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এবং তজ্জন্তই ভারত ললনারাও বদন ভূষপের 

সহিত অঞ্জন, মঞ্জীন, উবটন, সিন্দুর, চন্দন, মলক্ক প্রভৃতি নানা উপকরণ 

ব্যবহারে অভ্যন্তা। সর্বাপেক্ষ। শীত প্রধান পাশ্চাতা দেশবামিনা 

মহিলারাই অতিশয় পরিচ্ছদ-প্ররিয়া । ভাহারা নিত্য নূতন ফ্যাশানের 

পরিচ্ছদ ( বডি, ক্রেজ, গাউন, ডূয়ার, শেমিজ, জ্যাকেট, কেমিসোল 

.কর্সেট প্রভৃতি ) পরিধানে শৌখ মিটাইয়া সভাতা ও বিলাসিতার 

পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়! থাকেন। তীাহাদিগের গৃহে অবঙ্গন কালীন 

প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ ও শয়নের পোশাক, বহিগমন ও ভ্রমণের 

রকমওয়ারি পোশাক, অশ্বারোহণের প্লোশাক, বলনাচের পোশাক, 

শোকের পোশাক, বিবাহের পোশাক, প্রভৃতি খতুক্কেদে কতপ্রকার 
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বছমুল্যবান পরিচ্ছদ রাখিতে হয়। ইংল্যাও, ফ্রান্স, জর্মনী, রুশিয়। 
দেশের কোন কোন অতি বিলাসিনী শৌখিন রাজ্জী দৈনিক এক এক্ 
প্রকার নৃতন পরিচ্ছদ পরিধান করেন, এবং তন্দরপ প্রত্যেক পরিচ্ছদের 

মূল্য সহ্ম্রাধিক টাকা । 

প্রাচ্যভূমে পাশ্চাত্য সভ্য জাতির অভ্যুদয় সহকারে শিক্ষা ও সভ্যতার 

সহিত বিলাসিতার আোত প্রবাহিত হইয়াছে। অধুন! নব, সভ্যা 
ভারতাঙ্গনার। পরিচ্ছদ্দের আদর করিতে শিখিয়াছেন। নকলনবিস 

বাবুদিগেরত কথাই নাই। সম্পন্ন শৌখিন বিশেষতঃ বিলাত ফেরতা 

বাবুর৷ পুর্ণমাত্রার় সাহেব সাঁজিয়৷ বসিয়াছেন, এবং তাহাদ্বিগের দেখ! 

দেখি দেশের প্রার সাড়ে পোনের আনা লোকই কোট, কামি পরিতে 

শিথিয়াছে। বলা বাহুল্য ষে সাহেব সাজিবার প্রধান উপাদান সাহেবা 

পোশাক, যাহা সমস্তই সেলাই করা কাট। কাপড়! 

তারতেব হিন্ৃস্থান, মহারাষ্ত্র, গুজরাট, উড়িষ্য! ও নেপালে হিন্দু 

দরজী অল্প সংখ্যক দৃষ্ট হয়, কিন্তু ব্গদেশে মুসলমান ভিন্ন অন্য কোন 

জাতীয় হিন্দুলোকেই সেলাইএর কাক্ত কবে না। হন্স্থানীর! বলেন 
"সিনা সবকো। আতা” অর্থাৎ মান্তষ মাত্রেই সেলাই করিতে জানে । 

হিন্দৃস্থানী স্ত্রীলোকের! নিজেদের ঘাগর!, কুর্তা, কাচলী প্রায় গিজেরাই 
সেলাই করিয়া পরে। বঙ্গের প্রায় প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থের ঘরে স্ত্রীলোকের! 

কাথ! সেলাই করিতে জানেন । মুশিদদাবাদ, মালদরহে'র অনেক হিন্দু 

বিধবা সুন্দর সজনী সেলাই করিয়া দিনপাত করেন। পঞ্িধেয় ছিন্ন বন্ত 

সেলাই খ্রায় ঘরে ঘরেই কর! হয়, অথচ প্রকৃত পক্ষে ষাহাকে সেলাই 

বাধা বণ যায়, তাহা ধঙ্গেব কোন হিন্দুই জানে না। ভাল রকম 
ব্ঠালুসের ওয়াড়, বিছানার চুদব, মশারী সেলাই করিতে হইলেই 

মুস্কতমান দরক্জীর দ্বারস্থ হইতে হয়, ইহা সামান্ত। পরমুখ-প্রেক্ষিতার 
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বিষয় নছে। কোন কারণে দরজী সাহেব মেহেরবানী না করিলে বাবু 
সাহেবদিগের আর উপায়্াস্তর নাই । 

ব্যবসায়ের হিসাবে এবং উপাজ্জনের অন্ুরোধেও সীবন তুচ্ছ কার্য 

লহে। পুঁজি পাটা না হইলেও দরজ্জী এক জোড়া কাচী অগা একটী 

হুচ মাত্র সম্বণ লইয়! স্বাধীন ভাবে নিজের উদরান্নের সংস্থান করিতে 

পাবে। একটা সেলাইএর কল সংগ্রহ করিতে পারিলে দরজী দৈনিক 

অতিকম 'একটাকা' রোজগার করিঠে পারে । ভাল রকম কাট ছাট 

করিতে জানিণে তাহার দেতন ৩০২ । ৪০২ টাঁক। । তেমন এস্রা 

গস্তাগারের বেতন ৭০২1 ৮০২ টাঁকাও আছে। বিলাতি কটাবদিগের 
বেতন তিন চারিশত টাকা । বিলাতে অনেক পতি পুত্র হীনা জ্রীলোক 

সেলাই দ্বাবাই স্থথে স্বচ্ছন্দে কাল্যাপন করেন। কিন্তু বঙ্গের অবার! 

নিক্ষম্ম।, ভদ্র কন্ঠার পক্ষে একমাত্র পাচিক! বৃত্তি ভিন্ন অন্ত কোন উপ- 

জীব্য নাই। অনেকেই অগত্যা আম্মার স্বজনের গলগ্রহ হয়! ছুঃখের 

জীবন অতিবাহিত করেন। সেলাই শিথিতে পারিলে অনেক ভ্রু পরি- 

বারের বিধঝ৷ যে ঘরে বসিয়া স্বাধীন ভাবে অন্ততঃ আট আন! দৈনিক 

উপার্জন করিতে পারেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। লেপ, তোষক 

কাথা, সজনী, মশারা, বিছানার চাদর, বালিসের ওয়াড, পদ্দা, টাদোয়া, 

টুপি, ক.ড়জালী, ঝোলা, বটয়া, কতই প্রকারের প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তত 

কর! যাইতে পাবে ।* পশমী, ও রেসমা কাপড়ের উপর রেসম ও জবির 

'ফুল তোলা, শাল, জামিয়ারের হাসিয়। প্রস্তুত কর! পঞ্জাবী ও কাশ্মীরা 

স্ত্রীলোকদিগের চারু কারু কার্যোর নিদর্শন প্রতাক্ষ করা সন্ভেও বঙ্গের 

তাস ক্রীড়ারত মহিলার! সীবন-শিক্ষায় যে ওদীসীন্ প্রদর্শন করিতেছেন, 

তাহার প্রধান কারণ সীবন-শিক্ষার কোনন্উপায় বিদ্যমান নাই । অনেক 

বিদ্ধী ভদ্র মহিলা] "আমাদিগকে বলিয়াছেন, তীহাদিগেক্ সীবন-শিক্ষার 
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এঁকাস্তিক আগ্রহ থাকিলেও শিখেন কোথায়, আর শিখায় কে। বঙ্গদেশে 

সেলাই শিক্ষার কোন বিদ্ভালয় নাই, এমতাবস্থায় তাহাদিগকে অন্থযোগ 
কর! বৃথা বাক্যব্যয় মাত্র। দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তির নাটক নভেল 

বিস্তর দিখিয়াছেন বটে, কিন্তু সীবন-শিক্ষার উপযোগী কোন এক 

খানি ক্ষুদ্র পুস্তিকাও কেহ প্রণয়ন করিতে পারেন নাঁই, কারণ বঙ্গের 

শিক্ষিত সম্প্রদায় লিখন পঠন ভিন্ন অন্ত কোনরূপ বৃত্তিতে ব্যুৎ্পন্ন নহেন। 

মামি পঠদ্দশাতেই সেলাই যংসামান্ত শিথিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। 

বয়োবৃদ্ধি সহকারে যখন চাকরী করিতেছিলাম, তথন ভাল ভাল দরজী 

রাখিয়৷ সর্বপ্রকার সেলাই শিখিবার স্ুবিধ! পাইয়াছিলাম। কার্য্যগতিকে 

আসামের গৌহাটাতে প্রথমে সেলাই এর কারবার আরম্ভ করিতে হইয়া- 
ছিল। তাহার পর দাষ্চিলিং, বর্ধমান, কলিকাতা ও পুরীতে অবস্থান 

কালীন সেলাইএর দোকান খুলিয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকার্জন করিয়া- 

ছিলাম। অগ্ভাপি৭ সেলাই আমার উপজীবোর অন্ততম বৃত্তি। এইরূপে 

দীথকাল ব্যাপী অভ্যাস ও অভিজ্ঞান বশতঃ কোন বন্ধুর দ্বারা অনুরুদ্ধ 

হইয়া সীবন-শিক্ষা-সোপান প্রণয়ন করিলাম । কতিপয় ইংরাজী পুস্তকের 

সাহায্যে বহুল চিত্রা্ি প্রদর্শনে পুস্তকখানি শিক্ষার্থীর উপযোগী করিতে 
যত্বের ত্রুটি করিনাই । ভাষাও যথাসস্তব প্রাঞ্জল করা হইয়াছে । ভরসা 

করি ইহাতে বর্ণিত প্রণালী ও প্রদর্শিত চিত্রাবলী অনুসারে শিক্ষার্থী দৃঢ় 
অভ্যাস দ্বার! সেলাই কার্য শিখিতে পারিবেন । * বঙ্গের'নিরুপায় বিধব! 

ও চাকরী অপ্রাপ্ত যুবকের! যে এতৎ সাহাযো স্বাধীন ভাবে জীবিকার্জন 

করিতে সক্ষম হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই এবং তাহা হইলেই 

আমার উহার প্রণযন-শর ম সার্থক বিবেচিত হইবে । ইতি-_ 

শ্রীজানকী নাথ বসাক। 

কলিকাতা | ঈংই জুন, ১৯১১ সাল। 
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শীনবন-ম্পিক্ষা-০চাঞ্পান ॥ 

সীবন কি। 

সীবন ব! সেলাই কার্ধা বলিলে ছিন্ন, কর্তিত ব! দগ্ধ বস্ত্র সুচী সংলগ্ন 
স্তর ছারা সংস্কার কিংবা তদ্রুপ একাধিক থণ্ড পরস্পর যোজন! করা 

বুঝায় । সেলাই কায়োর ইহাই মুখ) উদ্দেগ্ত ও প্রথম স্থত্রপাত। পরিচ্ছদ 

প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে আস্ত কাপড় কোন মাপ অন্তুসাণে কাটিয়া 

খণ্ড খণ্ড করিনা পুনরায় ঘুড়িতে হয়, সুতরাং পরিচ্ছদের অঙ্গ বিশেষ কাটা 

কাপড়ের জন্য প্রথমে মাপ অনুসারে কাপড় কাটা, পরে তাঠ! যুড়িবার জন্ত 

সেলাই করা, এই ছুঈ প্রকারে সেলাই কাধ্যের প্রয়োজন হয়। দেলাই 

কার্য ষত প্রকারের হইতে পারে, তাহা সমন্তই এই ছুই প্রকারে সম্পন্ন 

হইয়া থাকে, "এবং দীবন বিলে প্রক্কৃতার্থে উক্ত দ্বিবিধ প্রক্রিয়ারই 

উপলব্ধি জন্মে । 

* মানব জাতির আদিমাবস্থায় বন্ধ ব্যবহার আরম্ভ হইঞ্জ প্রথমে 

সেলাইএর যে প্রয়োজন ঘটিয়াছিলঃ তাহ! দৈবাৎ অনবধানতা বশতঃ ছিন্ন, 

অন্তর কর্তিত, কীটদষ্ট বা দগ্ধ, অপচয়িত বস্ত্র বিশেষের যোজনা! বা জীর্ণ 
্কারার্থ, তজ্জন্ত মাপ জোক, হিসাব অনুসারে বন্ত্র কর্তনের প্রয়োজন 



২ সীবন-শিক্ষা-সোপান। 

হইত না। তদবস্থায় সেলাই প্রক্রিয়াই সীবন কার্য্যের প্রথমাঙ্গ বলিয়া 

বিবেচিত হইত। স্থচী-জীবী ব্যক্তিরাও প্রথমে সেলাই প্রক্রিয়াই অভ্যাস 

করে। তাহাতে সিদ্ধহস্ত হইলে পরে ক্রমশঃ কাপড় কাটিতে শিক্ষা 

করে। এমতাবস্থায় সীবন কাধ্যে যদিও প্রথমে কাপড় কাটা ও পরে 

তাহা সেলাই করিয়া যুড়িবার প্রয়োজন হয়, তথাপি শিক্ষার্থীর পক্ষে 
প্রথমে সেলাই, পরে কাপড় কাটা শিক্ষা করাই যুক্তি যুক্ত। এই 
হেতু সীবন-শিক্ষ।-সোপানে প্রথমেই বিবিধ সেলাইএ। প্রক্রিয়া বর্ণিত 

হইল। ইহার প্রধান কাবণ এই, কাপড় কাটিতে হইলে শরীরের বা 

অন্ত প্রয়োজনের উপযোগী মাপ জোকের হিসাব জানার আবশ্যক হয়। 

এ বিষয়ে সিদ্ধ হস্ত হইত্ভে হইলে বিস্তর কাপড় কাটিয়া নষ্ট করিয়া অভ্যাস 

করিতে হয়। কাঁজে কাজেই নান৷ প্রকারের কাট। কাপড়ের বিভিন্ন 

প্রণালীর মাপ ও আকৃতির অনুরূপ কাপড় কাট। তাদৃশ সহজ সাধ্য 

বিষয় নহে। প্রকৃতার্থেও সীবন কাধ্যের মধ্যে কাপড় কাটাই শক্ত 

বিষয়, এজন্য সেলাই কাধ্যে অভিজ্ঞ দক্ষ কর্তকের কর্তিত বস্ত্র সকল 

দীর্ঘকাল সেলাই দ্বারা এই কফাধ্যে অভ্যাস ও অভিজ্ঞত! জন্মিলে পরে 

কাপড় কাট। আরম্ত করিতে হয়ঃ অন্তথায় অজ্ঞতা হেতু ভুলক্রমে কাপড় 
কাটিয়া ফেলিলে তাহা অকন্মণ্য হইবে, বিশেষতঃ মুল্যবান ছুপ্রাপ্য বন্ত 

অসাবধানে ও ভুলক্রমে কাটিয়৷ নষ্ট করিলে ক্ষতি পুরণের জন্ঠ দায়িত্ব 
ঘটিতে পারে, এমত স্থলে প্রথমে সেলাই প্রক্রিয়ায় বিশেষ দক্ষত। 

জন্মিলে পরে ক্রমে কাপড় কাটিতে সাহস করা কর্তব্য । এই কারণে 

আমবাও প্রথমে সেলাই মাত্রের সাধারণ সংজ্ঞা ও প্রণালী বর্ণনে প্রবৃত 
হইলাম্। 



রিপু কম্ম 

সেলাইএর সংজ্ঞ। গুলি সমস্তই যাবনিক ভাবাজাত শব | ছিন্ন 

অথবা দগ্ধ বস্ত্র প্রথমতঃ বস্ত্রের হৃত্রের অনুরূপ সুশ্ম শ্বত্র ঘ্বাধা সংস্কার 

অর্থাৎ বস্ত্রের টানা ও পড়েনের সুত্রে সুত্রে যোজনা করাকে পারস্ত ভাষায় 

রফু করা বলে। রফু শব্দেরই অপভ্রংশ রিপু কর নামে অভিহিত 

হইয়াছে । এই কন্মে বিশেষ নৈপুণ্যের ও দক্ষতার প্রয়োজন । মনে 

কর, দশ টাক! যোড়ার ফরাস ভাঙ্গার নৃতন ধুতির মধ্যস্থলে অনলের 

দ্র স্ক,ণিঙ্গ পতনে একটা ক্ষুদ্র (সিকির মত) মগুলাকার ছিদ্র হইয়াছে। 
বস্ত্র হৃত্রের অনুরূপ ২০* নম্বর হুত্র দ্বারা এমন ভাবে সংস্কার করিতে 

হইবে, মে রফু কর হইলে বস্ত্রের কোন্ স্থলে অনপ কর্তৃক ছিদ্র হইয়াছিল, 

তাহা নির্ণয় কর! দুঃসাধ্য হইবে। এক ঘোড়া উৎকৃষ্ট বছ মূল্যবান 

কাশ্মীরের শাল অথবা এক খানি বানারসী শাড়ী দীর্ঘকাপ অব্যবহ্বত ভাবে 

বাক্সে বন্ধ থাকাতে কীট দষ্ট হইয়া অব্যবহাধ্য হইয়াছে । তখন রফুকার 

বন্ত্রের অনুরূপ সুত্র দ্বার| এমন পঞ্রিপাটা রূপে রফু করিয়া দিবে; যে উহা 

বেমালুম পূর্বাবৎ হইবে । এরূপ উত্তম রফু কর্মের আভুরাও অল্প নহে। 

স্থল বন্ত্রে র্ু করিতে হইলে বস্ত্ের বণের অনুরূপ সুত্র যোগে বস্ত্র 

টানা ও পড়েন অন্ুক্রমে বান প্রস্তত করিতে হয়। প্রথমতঃ ছিন্ন বা 

দ্র বস্ত্র কোন একটা পেয়ালা, বাটা, অথবা মুদ্তাণ্ডের মুখের উপর বিস্তৃত 
ভাবে স্থাপন করতঃ পাত্রের তলা বাধিয়া দিবে । কাপড় সটান ও সমান 

ভাবে বিস্তৃত হইলে রছু করিতে সহজ হয়। তবে অতি দামান্ত 
ভাবে যোড়া দিতে হইলে হাতে ধরিয়া ও রফু কর! যাইতে, পারে । ফু 



৪ সীবন-শিক্ষ।-সোপান । 

কার কি প্রকারে, কত শরীন্ব ও সহজে রফু কর্ম করে একবার দেখিলে 

অভিজ্ঞান ভাল জন্মিতে পারে। হুচে সুতা পরাইয়৷ প্রথমে টানার 

দিকের যত খাই আবশ্তক, সুতা গায়গাঁয় সেলাই করিয়া পরে পড়েনের 

স্থত| টানার সুতার মধ্যে মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়৷ বান প্রস্তুত করিলেই 

স্থল রফু করা হয়। 

সেলাই । 

কন্তিত বন্্ খণ্ড পবম্পর যোজনার্থ লৰকী, লঙ্গড় বা খিলনী, পেস্থজ, 

তুরপাই, বখেয়া, জিঞ্জিরা, ওরমা প্রতি নালা প্রকারের দেলাই করিতে 

হয়। সেলাইএর যে সকল সংজ্ঞ। ও প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহা 

সমস্তই যাবনিক ভাষাজাত শব্দ। হিন্দু ভাষায় ও নামে কোন একটা 

পেলাইও বিদ্যমান নাই । তাহার প্রধান কারণ, উঞ্চ প্রধান ভারতে 

কাট। কাপড্ের ব্যবহার বড় ছিল না, এবং তজ্জন্তই সুচীজীবী কোনও 

জাতি হিন্দুদিগের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। নেপাল, কাশ্মীর প্রভৃতি শীত 

প্রধান পার্বত্য প্রদেশে যে সকল হিন্দু দর লী দৃষ্ট হয়, তাহারা ও মুসলমান 

দ্রগীদিগের অবলম্বিত প্রণালী অনুসারে সেলাই করে, এবং বিভিন্ন 

সেলাইএর শ্কামও যাবনিক ভাষাতেই ব্যবহার করে। এতৎসংলগ্ন চিরতরে 

বিবিধ সেলাইএর যে প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল, তাহার ১ সংখ্যক লবকী, 

২ পেন্থুজ, ৩ তুরপাই, & বখেয়া, ৫ জিঞ্জিরা এবং ৬ ওরম। নিয়ে সবিশেষ 
বর্ণিত হইল" * 
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১|। লবকী--ইহাকে লঙ্গড় বা খিলনীও বলে। ইহা 
দ্বার! ছুই খণ্ড বস্ত্র একত্র করিয়া ছুই তিন অঙ্গুলী ব্যবহিত ভাবে সথত্র 
প্রিষ্ট করাইয়! আবদ্ধ করিতে হয়। তাহার পর উহাতে অন্তরূপ 

সেলাই কর! যায়। ইহার উদ্দেম্ত এই, যেন বস্ত্রের কোন খণ্ড বিচলিত 
না হইয়া সমানভাবে আবদ্ধ থাকে । ইহার জন্ত কেহব! দুই তিন বা 

অধিক সংখ্যক পীন ব্যবহার কাঁরয়। থাকে, কিন্তু অনেক স্থলে গীন 

অপেক্ষা লবকী দ্বাপ। উদ্দেগ্ত স্ুসিদ্ধ হয়। কলে বখেয়৷ সেলাই করিতে 

হইলে পীন অপেক্ষা পবকী দ্বাপাই কাজ ভাল হয়। খিলনী দ্র্ঁতে 

আলেকজাগ্ডারের গুল ১৫ কি ১৬০ নং সুতা ব্যবঘধত হয়। স্ৃতা সাধা- 

রণতঃ দেড় হাতের অধিক লম্বা লহতে হয় না, কারণ লম্বা সুতায় গাট 

পড়িতে পারে। কথায় বলে “লম্বা স্থুতা, আহম্মক দরজী,* ইহার অর্থ, 

লন্বা সুতা দ্বাঞা সেলাই করিতে গৌণ হয় ও গাট পড়িয়। ছি"ড়িয়া যাইবার 

সম্ভাবনা অধিক । যাহা হউক খিলনীর সুতা একটু অধিক লম্বা হইলেও 
ক্ষতি হর ন1। সুতা গুলি হইতে ছি'ডিয়া লইয়া সচের ধাগ। (ছিদ্র) 

মধ্যে প্রবিই করাইয়া অপর প্রান্তে একটী গাট 'দবে, তাহার পর গাঁট 

বাম হস্তে ধরিয়া স্থতা একটু টানিয়া৷ লইলেই আর গাট পড়িধার মন্তাবন৷ 

থাকে না। 

২। পেন্ুজ__-এক ধান বা কিঞ্চিৎ নুনাধিক অস্তর অন্তর 
সচের মুখ একবার নীচে, একবার উপরে সম রেখায় ও সমভাবে কাপড়ে 

প্রবিষ্ট করাইয়া স্ুত্রবদ্ধ করাকে পেস্থুঙ্জ বলে। যে সেলাই দ্বারা কাথা! 

সেলাই করা হয় তাারই ন।ম পেনুজ । পেন্ুজ মেলাই জঙন্ হু'চটার 

অগ্রভাগ তজ্জ নী অঙ্কুলীব সহিত সমরেখায় অন্ুষ্ঠের প্রচাপনে মধ্যমার 
মস্তকে পরিহিত অনুম্তানের উপর সু চের মুল স্থাপিত ভাবে ধারণ করিয়া 

সু'চ চালাইতে হয়। অন্তুস্তানকে অঙ্গুলীত্রাণ খল! হইতে পার়ে। 



৬ সীবন-শিক্ষা-সোপান। 

অন্ুস্তান ঘক্ষিণ হস্তের মধ্যমাঙ্গুলীর মন্তকে ন1 দিলে সু'চের মুল ঠেলিয়! 
চালাইতে চালাইতে ক্ষত হয়। কড়া মাড়ওয়াল! কাপড়ে ঘন পেন্ুজ 

দিয়! সুচ ঠেলিয়! বাহির করিতে হইলে অঙ্গুস্তানের সাহাষা ভিন্ন 

রিক্তান্গুল কোন ক্রমেই স্ঁচ পার করা যায় ন!। কাপড় বাম হস্তে 

ধরিয়! প্রতিবার স্চ নীচ উপর ভাবে পেস্থজ সেলাই কালীন দক্ষিণ 

হস্তের তঙ্জনীর অগ্রভাগ উখ্থান ও পতন গতি বিশিষ্ট হয়, সঙ্গে সঙ্গে 

অন্ুষ্ঠের গ্রচাপনে এবং মধ্যমার প্রচালনায় দ্রুত গতিতে স্ুঁচ চলিতে 

থাকে। সেলাই কাঁজে যে যত সিদ্ধ হস্ত, সে তত উত্তম অথচ দ্রুত 

পেস্জ দিতে পারে। পেসুজ সেলাই কাঁপড়ের সদর মফস্বল অর্থাৎ 

উপর নীচ বা ভিতর বাহির উভয় দিকেই সমান ঘন ও সমরেখায় হইতে 

হয়। কোন পাক! দরজী কি প্রকারে সৃচ ধরিয়া পেসুজ দেয়, তাহ! 

বিশেষরূপে দেখিয়া! তদনুরূপ অভ্যাস করিতে হয়। সীবন চিত্রে যে 

২সংখ্/ক প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল তাহার সাদা চিহ্ন গুলি পেস্ুজের দৃষ্টান্ত। 

সমরেখায় পেন্স শেল।ই জন্ত কাপড় ভাঁজ দিয়া ভাঙ্গিয়া লইতে হয়, 
নচেৎ শিক্ষার্থীর পেস্থজ বন্রগতি ভইবার সস্তাবন। 

৩। তুরপাই--খ্ছানার চাদরের নুড়ি সেলাই জন্ত তুরপাই 
ব্যবহৃত হয়। কাপড়ের প্রান্তভাগ ভাজ দিয়া বা মোড়াইয়।! সীবন চিত্রে 

প্রদর্শিত (৩) প্রতিরতির অনুরূপ সুক্ধম সেলাইএর নাম তুরপাহ। হই খও 

কাপড় একত্র যোড়া দিতে হইলে উহ্াব যোড় 4 দরজ “যত চওড়া হওয়। 

উচিত, সেইরুপ ব্যবধানে নীচের পাট হইতে উপরের পাট সরাইয়া 

খিলনী কারা আবদ্ধ করতঃ প্রথমে পেস্থজ দিতে হয়, তাহার পর নীচের 

বড় পাট মুড়িয়। দরদ সর্বত্র সমান চওড়া ভাবে তুরপাই করিতে হয়। 
দরজ অর্থ যোৌড়। করে বলিয়া! দরজী বা দর্জী শব্দের বুৎপত্তি জন্মে। 

দরদ ভাজৎদিয়া আসল কাপড় ও ভান্গ হ'চ দ্বার] ফু*ড়িয়া সেলাই 



সেলাই। ৭ 

করাই তুরপাই। তুরপাই ভাল করিতে পারিলে দরজের বিপরীত 

( কাপড়ের সদর )দিকে সেলাইএর ফেশড তেমন ফুটিয়৷ বাহির হয় না, 
কেবল কাপড়ের সুতার এক এক তারে সুচের স্থৃতা আবদ্ধভাবে ঘন ও 

সরু তুরপাই হয়। কাপড়ের মফস্বল অর্থাৎ ভিতরদিকে তুরপাই করিতে 

হয়। যে সময়ে সেলাইএর কল আবিষ্কৃত হয় নাই, তখন কাটা কাপড়ের 
দাওন অর্থাৎ নিম্প্রান্তে তুরপাই কর! হইত। পার্সী দাওন হইতে ইংরেজী 
[০৮17 ডাউন শব্দ পরিগৃহীত হইয়াছে কিন! বলা যায় না। চাপকান 

চোগা, কুর্তার নিয়স্থিত প্রাস্তকে মুসলমান ঘজা দাওন বলে, সাহেব দর্জী 

ডাউন বলে। আদি, তঞ্জেব, মলমল প্রভৃতি অতি শুঙ্ষ বস্ত্র যাহা কলে 

ভাল সেলাই হয় না, তাহ! এখনও দর্জীর! হাতে দরজ ধাওন তুরপাই 
করে। কলে স্কুল বস্ত্রের মোটা দরজ ভাল বখেয়। হয়, কিন্তু তপ্জেবের 

পাঞজানী হাতে পেন্ুজ তুরপাই ছার! সেলাই করিতে যেমন শ্রম অধিক, 

তেমনই উহার আজুরাও অধিক। এরূপ সরু কাপড়ের দরজ অতি সরু 
ও ঈষৎ গোল হয়, সুতরাং তাহার উপর দিয়। কলের বখেয়। হইতে পারে 

না। এইরূপ তুরপাই জন্ত ১০ নম্বরের সরু কুচ ও ২** নম্বর আলেক- 

জাণ্ডার গুলি নুতা ব্যবহৃত হয়। অনেক স্থলে দরগা স্বয়ং সুত। পাকাইয়! 

লয় । যে কাপড় সেলাই করিতে হয় তাহাব্র তিন খাই সুতা একত্রে 

পাকাইয়৷ ঈষৎ আর্দ্র বস্ত্রথও দ্বারা মার্জিত করিয়া লইলেই বস্ত্রের 

উপষোগী সুতা, হয় । , বিলাতি সুতা অপেক্ষা হাতে পাকান সুতা শক্ত 

হয় এবং কলের সেলাই অপেক্ষা হাতের সেলাই টিকে বেশী। 
৪ | বখেয়।_বখেয়। সেলাই করিতে হইলে প্রথমে সুচ দ্বারা 

একটা পেনুজ দিয়! যে স্তান হইতে স্'চ কাপড়ে প্রবিষ্ট হইয়া নীচ হইতে 

উপরে উঠিয়্াছিল, সেই স্থানের মধ্যে পুনরায় প্রবিষ্ট হইয়া পূর্ববৎ আর 
একটা পেমুজ দিলেই বখেয়ার একটা পেঁচ সেলাই হইল, তাহায় পর 
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পুনরায় দ্বিতীয় পেন্ুজের মধ্যস্থলে কুচ প্রবিষ্ট হইলে বখেয়ার দ্বিতীয় পেঁচ 

পড়িবে, এইরূপে সম ব্যবহিত পেন্ুজ ও পেচ অন্ুক্রমে সেলাই সুতায় টান 

রাঁখিয়৷ করিলেই বখেয়! হইবে। বখেয়্ার পেস্ুজ যত ঘন ও পেঁচ যত ক্ষুদ্র 

হয়, ততই সঙ ও সুৃশ্ত সেলাই হয়। বথেয়৷ কাপড়ের সদর দিকে করিতে 

হয়। সদর দিকে পর পর মতস্ত ডিম্বের স্তায় বখেয়ার ক্ষুদ্র পেঁচ গুলি 

সরণ রেখায় পড়িতে থাকে, কিন্তু উহার বিপরীত মফস্বল দিকে পেন্থজের 

দুরত্ব অনুসারে বড় বড় পেঁচ পড়াতে সকল সেলাই অপেক্ষা! বেয়া সেলাই 

বিলক্ষণ দৃঢ় হয়। এই হেতু যে সুতা ছার৷ পেসুজ ও তুরপাই করা হর, 

তদপেক্ষা ঈষৎ স্থুল ও দৃঢ় সুতা ছারা বখেয়। দিতে হয়। সরু সুতার 
বখেয়ার পেঁচ গুলি সুদৃশ্ত হয় না। সেলাই কার্যে যে সকল স্থানে 

বেয়ার প্রয়োজন হয়, তাহা নিতান্ত অল্প নহে। চাপকান, চোগা, কুর্তা, 

পাঞ্জাবী, ঘাগর! প্রভৃতি যে সকল কাপড়ের দাওন সঞ্জাবদার হয়, তাহাতে 

সঞ্জাব যুক্ত স্থান মাত্রই বখেয়া ও তুরপাই করিতে হয়। তত্ভিশ্ন কাজ 
পটি, কোটের পকেট, সামনা, কলার অনেক স্থলে বখেয়া দিতে হয়। 

তদ্রপ বনু স্থলে হাতে বধের! দিতে অনেক বিলম্ব হয়, এজন্য চন্মকারের 

পাছুক! সেলাই এর অনুকরণে নীচে উপরে দুইটা ক্রত্র দ্বারা বখেয়! দিবার 

জন্য সেলাইএর কলের স্ষ্টি হইয়াছে। কলে বখেয়! ভিন্ন অন্য সেলাই 

হয়না। কলের বখেয়া সক, মোটা! ও সমব্যবহিত বলিয়া দেখিতে যেমন 

সুন্দর, তেমনই অতি অল্প সময় সাপেক্ষ । অতি-দ্রুত সম্পন্ন হয় বলিয়া 

পুর্বে যে সকল স্থানে তুরপাই করা হইত, তাহা এক্ষণে কলের বথেয়া 
ছার! সেলাই কর! হয়। কলে গুলি স্ৃতায়ও বখেয়! হয়, কিন্ত কাঠে জড়ান 

ভমাঞ্জিত সৃতাই কলের কাঞ্জে উত্তম। খুব মাজা সুতা কলে চলে ন1। 

৫! জিঞ্জিরা ফানেল। কাশ্মীর! প্রভৃতি যে সকল স্থুল উর্ণাবস্ত 
মুড়িয়া সেলাই করিলে দরজ অতিশয় পুরু হয়, তাহা চিরিয়া ভিতরে 
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জিঞ্জিরা সেলাই করিতে হয়। জিঞ্জিরা সেলাইকে ইংরেজীতে হেরিংবোন্ 
সেলাই বলে। হেরিং নামক মতস্তের বোন অর্থাৎ কাটার স্তায় ভ্রিকোণা- 

কৃতি সেলাইকে এঁ নামে অভিহিত করা হইয়াছে । আমাদিগের দেশেও 

বোয়াল মৎগ্ের গাত্র চম্মের চিত্রান্থুরপ বোয়াল গাঁথনী নামক এক প্রকার 

ধিপ্রির! সেলাই প্রচালত আছে। প্রথমোক্ত হেরিংবোন প্রিরাঁ বস্ত্রে 

ঘোড়ার উপরের দিক হইতে আরস্ত করিয়া নিয়াভিমুখে অবতরণ করিতে 

হয়, কিন্তু বোলায় গাথনী তুরপাই বখেয়ার স্তায় বস্ত্রের নিষ্ন প্রান্ত হইতে 
আরম্ভ করিয়া উপরের কে অগ্রসর হইতে হয়। ছুই পাট কাপড় 

পরম্পর প্রান্ত দ্বয় পাশে পাশে সেলাই করিতে হইলেই বোয়াল গাথনার 

প্রয়োজন হয় । সীখন [চত্রে চারি প্রকারের গিঞ্জিরার প্রতিকৃতি প্রদত্ত 

হইল। স্থচী চালনা দৃষ্টে এ সকলের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় জিগ্রিরার 

অনুকরণ কর] যাইতে পারিবে, স্থুতখাং উহ্বাদিগের প্রণালী ও প্রক্রিয়ার 

বিশেষ বর্ণন1 অনাবশ্যক। চতুর্থ চিত্রানুরূপ জিপ্রিরার জন্ত প্রথমে তিনটী 
সমরৈখিক ও সমব্যবহিত পেন্থজ সেলাই করিয়া পরে সমকৌিক জিপ্জিরা 

সেলাই করিতে হয়। 

৬1 ওরম] 1-_ওরমা অতি সহজ সেলাই । কাশ্মীঞ। বনাত, সাজ্জ 

প্রভৃতি স্থুন উর্ণাবস্ত্রের যে সকল ঝুগ্প্রাস্ত (আন্তর হান পরিচ্ছদ্দের 

মোহড়ার ভিতর দিকের যোড়ার কাপড় ) পেন, তুরপাঁই দ্বারা সেলাই 

করিলে স্থুল রজ্জুবৎ হ্ুয়, তাহ প্রথমে ছুই পাট একঝ্রে ভিতরে বখেয়া 

দ্বারা যুড়িয়। পরে বস্ত্ের বর্ণান্থরূপ সুত্র দ্বার শিথিল ভাবে ফাঁক ফাঁকরূপে 

তুরপাই করাকে ওরম! বলে। ইহার উদ্দেস্টয, বন্্ের প্রান্তস্থিত স্থর্র ব্যবহার 
কালীন ব্চিত না হয়, অর্থাৎ খুলিয়া বাহির হইয়া! না পড়ে। ওরমা না 

করিলে কাপড়ের বানের সুতা খশিয়া যায়, 

ইহার পর বোতামের কাজ ঘর, আই হুক টাকা, হ্যাড়ের বোতাম 
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মোড়া, কাপড়ে বেল, লেস, ফিতা ও কাঁর বসান, ফুল তোলা, নাম লেখা 

প্রস্থতি উচ্চাঙ্গের সেলাই শিখিতে হয়। এই সকল কাজের জন্ত এক 
খানি এন্বয়ডারী (কার চুৰী ) কর্তৃনী ( কাচী) বাবহার করিতে হয়। 

ঘর | বোতাম প্রবিষ্ট হইবার জন্ত যে সকল ঘর কাটিয়া 
সুত্র দ্বার! দৃঢ়রূপে সেলাই করিতে হয়, তাহার নাম কাজ ঘর, ইংরেজীতে 
বটন্ হোল্ বলে। ক্ষুদ্র কীচী ছারা বোতামের পরিমাণ মত ঘর গুলি 

খুব সোজ! ভাবে কাটির! তাহার মুখের দিকে অর্থাৎ যে দিকে বোতামের 

মূল দেশ টান পড়িতে পারে, সেই প্রান্ত ক্ষুদ্র নলকের স্তায় ঈষৎ গোল 

ভাবে সীবন চিত্রে প্রনশিত আকৃতিতে কাটিতে হয়। তাহার পর কাজ 

বাধিবার সময় যাহাতে সুতা বাহির হইতে না পারে, এরূপ ভাবে ওরম! 

করিয়া লইলে ভাল হয়। কেশ কেহ কাজ ঘরের মূল দিক হইতে ছুই 

ফের সুতা সরল রেখার স্তায় ছুই পার্খে আবদ্ধ করিয়া লয়। কেহবা 

উত্তম রেসমী টুইষ্ট সুতার দ্বাপা কাজ বীধিবার সময় একটী পাকান 
মাঞ্জিত ডুরী কাজের মুখে ধরিয় তছুপরি কাজ বাধিয়া৷ থাকে । কাজের 
মূল স্থান হইতে আরম্ভ করিয়! ক্রমে উপরের ধিক হইতে দক্ষিণ হস্তের 

দিকে কাজ বাধিতে হয়। স্ুচের মুখ কাপড়ের নীচ হইতে প্রবিঞ্ট ভাবে 

উপরে তুলিয়া সু'চের রন্ধ, সংলগ্ন সুত্র ঘু্াইস্স! স্থচের মুখে একটী ফাদ 
দিয়া হৃ'চ সন সুতা সন্ুখের দিকে জোরে টানিয়া লইতে হয়। ম্ুতার 

ফাঁদ কাজের সন্মুথে একটা গ্রন্থির স্টায় দৃষ্টি হয়! সুত্আ টিলা থাকিলে 
হাতে টানিয়া দিতে হয়। তাহার পর ক্রমে সুতার গান্ন গায় এরূপ এক 

একটা স্বাদ যুক্ত গ্রন্থি দিতে দিতে সমস্ত কাজ ঘরটা বে্টন করিয়! পুনরায় 
বুল স্থানে আসিয়া! কত্তিত মূলের উভয় প্রান্ত ছুই পেঁচ বখেয়! দিয়া 

তাঁর উপর দুইটা ফাদ যুক্ত গ্রন্থি দিলেই কাজ ঘর শেষ হইল। এই 
শেযোন্ত দুই পচ বথেষ্না ও তছৃপরি গ্রন্থি দেওয়াকে মচ কা বলে। মচ্ক1 
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দিয়া সুতা ছি*ড়িয়া লইবে এবং কাজের গোল দিকে একটী গোল ইলিস- 

পীন (সুশ্মাগ্র লৌহ শলাক! ) প্রবিষ্ট করাইয়া! অথব৷ কাচীর অগ্রভাগ 

দ্বারা কাজ ঘরটা 'টানিয়! দিলেই উহা! নলকবৎ সুদৃশ্ঠ হইবে । এইরূপ 

কাজ ঘরকে দর্জিরা চেরাগী ঘর বলে, কারণ উহ। চেরাকের ( প্রদীপের ) 

তায় দেখায়। |] 
কাজ ঘর ৭০ হইতে ৯* নম্বর আলেকজাগ্াঁর গুলি সুতা দ্বারা অথব! 

১চিত্র। রেসমী ও পশমী কাপড় হইলে তাহার বর্ণান্থরূপ 
রেসমী টুইষ্ট নামক সুত্র দ্বার৷ বাধিতে হয়। সরু 
সুতায় কাজ ভাল হয় না। চিত্রে প্রদরপিনত আকৃতি 

ও প্রণালী অনুমারে কোন সুদক্ষ দর্জীর নিকট কাজ 

ঘর বাধ! দেখিয়া লইলেই ভাপ হয়, নচেৎ নিজের 

বহু প্রয়াসে ও অভ্যাসেও ভাল কাজ ঘর হওয়! 

কঠিন। কাজ ঘরের সেলাই অর্থাৎ ফাঁদ পড়া মুখ যত সরু, সমান ও 

দৃঢ় হয় ততই দেখিতে সুশ্রী হয়। সেলাইএর কলের সহিত কাজ 

ঘর বাধিবার যন্ত্র সংযুক্ত থাকে, তদ্রপ যন্ত্রে কলে কাধ ঘর বাধিতে 

পারিলে শ্রম লাঘব হয় বটে, কিন্তু সীবন শিক্ষার্থীর পক্ষে হাতে কাজ 
ঘর বাধিতে শিক্ষা! করাই কর্তৃব্য। 

আই হুক 1--ধষে সকল পরিচ্ছেদে বোতাম লাগাইতে হয় না, 

অথবা লাগাইঝর স্ুগিধা.হয় না, অর্থাৎ যে সকল স্থানের সংবদ্ধত। অদৃশ্য 

থাক। বাঞ্নীয়, দেই সকল স্থলে পিতলের কিংবা লোহার আই হুক 

বসাইতে হয়। দক্ষিণ দিকে হুক ও ঝম দিকে আই বসাইঝার নিয়ম। 

সাধারণতঃ কণা কাপড়েই আই হুক বসাইতে হর, সুতরাং খুব শক্ত 

সুতা দ্বারা উহা! টকিতে, হয়, কারণ আঁট! কাপড়ে সর্বদাই টান পড়ে 

এবং তদ্রুপ টান! টানিতে শীঘ্রই টিলা হইয়৷ হুক থসিয়া যাইতে পারে। 
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আই হুক ছুই প্রকারে টণকিতে পারা যায় । (১) প্রথমে যে ষে 
স্থানে আই হুক বসিবে তথায় পেন্সিল যোগে চিহ্ন করিয়! হুকের আ'কসির 
মত বক্র মুখ নীচের দিকে রা থিয়। উহার মৃলস্থিত অঙ্কুরীর মত গোল অংশ 

দবয়ের উপর স্থৃতা জড়াইয়! দৃঢ় আবদ্ধ করিতে হয়, তাহার পর অন্ুরী 

যুগলের সন্ধি স্থলে বখেয়ার মত ছুই তিনটা পেচ দরিয়া মচক দিবে। ডবল 

নুত। দ্বার! জড়ান ও মচক] দিলেও হয়। 

(২) মোট! সুতা দ্বার হকের ও আইএর অস্গুরী যুগল এক একটা 

করিয়া কাঁজ ঘরের ফাঁদ যুক্ত গ্রন্থিবং জড়াইয়! সেলাই করতে হয়। 

গ্রন্থি গুলি অগ্গুরীর বাহিরের দিকে পড়িতে ভয়। গ্রন্থি [ভিন্ন প্রথম ও 

দ্বিতীয় উভয় প্রকার সেলাইএরই প্রণালী প্রার একই বরূপ। 

কেহ কেহ আইএর পরিবর্তে মোটা স্থতার আই প্রস্তুত করে। 

উপধুপরি তিনটী বখেয়ার পেঁচ দিয়া উপরের ৩ থাই সুতা একত্রে ফাঁদ 

গ্রন্থি দ্বারা কাজ ঘরের সেলাইএর মত বীধিয়! দ্রিলেই এই কৃত্রিম আই 

প্রস্তুত হয়। যে কাপড় বারংবার ধৌত হয় তাহাতে আই হুক বসান 
উচিত নয়, কারণ ধোঁপার ধোৌঁতের আঘাতে ও ইন্জ্রির চাপ ছারা উহ নষ্ট 

হইয়। ঘায়। 

বোতাম মোড়াঁই ।-_পশুবিশেষের স্থুল হাড় কাটিয়া শুর ও 

বুহধাকার স্থগোল পাতলা খণ্ড যাহাকে হাড়ের বোতাম বলে, ভাহ। 

পরিচ্ছদের অনুরূপ বর্ণের বস্ত্র দ্বার! মুড়িয়। ব্যবহৃত, হয়।' অনেক সময়ে 

বন্ত্রের অনুরূপ বর্ণের বোতাম পাওয়। যায় না, তখন হাড়ের বোশ্াম কাপড় 

মুড়িয়া বছ্বহাঁর করিতে হয়। বিলাতি হরণ বোতাম নামক হাড়ের 

বোতান অপেক্ষা কপিকাতার হাড় কাট। গলির তৈয়ারি হাড়ের বোতাম 

অনেক স্থলভ। কোটের উপযোগী বড় বোতাম শতকরা আট আনা, 

ওয়েট কোটেরু বোতাম শতকরা ৩* আন মাত্র। পরিত্যক্ত ছাট 
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কাপড় দ্বারাই হাড়ের বোতাম মোড়াই কর! হয়। তজ্জন্ত পৃথক কাপড় 
আবম্তক হয় না। কাপড়ের উপর হাড়ের বোতামটা রাখিয়া চতুর্দিকে 
পেন্সিলের দাগ করিয়৷ অথবা বোতামটা টুকরা! কাপড়ের মধ্যে রাখিয়া 

মুড়িদ্না দিলে যে দাগ পড়ে তাহার চতুপ্দিকে বোতামের উপরের পৃষ্ঠ 

আবরণের উপযোগী কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে গোলাকারে কাপড় কাটিয়া 

গ্রন্িযুক্ত শক্ত সূতা দ্বার! ঘন পেসুজ চতুর্দিকে ঘুরাইয়া দিতে হয়, তাহার 

পর মধ্যে হাড়ের বোতামটা স্থাপন করিয়া সুতা টানিলেই পারব প্রদণিত 
২ পচত্র। ভাবে বোতাম মোড়ান হয়। তখন সেলাই দ্বারা 

উৎপন্ন বস্ত্রের কুষ্চিৎ মুখগুলি পরস্পর সু দ্বারা 

টানিয়। দৃ়াবন্ধ করিলেই পরিচ্ছদে বসাইবার যোগ্য 

হয়। অতি ক্স রেসমী কাপড়ের দ্বারা ঘোড়াই 

করিতে হইলে অপর একখপগড স্তুতি কাপড় ভিতরে 

অন্তররূপে দিয় ছুই খণ্ড একত্রে পেনথজ দিয়। 

বোতাম মুড়িতে হন । অন্তর না দিলে সৃগ্ম রেসমী কাপড় ব্যবহারে 

অল্প সময় মধ্যেই স্থৃতা বাহির হইয়া! ছি'ড়িয়। অব্যবহাধ্য হইবে। 
বোতাম টকা_কাপড়ে বোতাম টাকা, বা বসান মোট! শক্ত 

সুতা দ্বারা ভাল হয়। ইহার জন্ত স্থচও একটু বড় রকমের আবপ্তক। 

সু'চের সুতা ডবল করিয়া প্রান্তে একটা গাঠ দিবে। কাজঘরের কাজপটা 

বোতান বসাইবার বোতাম পটার উপর স্থাপন করিয়া কাজের ছিন্রান্গুর্ূপ 

পেম্সিলের দাগ করিতে হয়। ডবল ন্ুতার গাঁট সেই দাগের উপর 

পড়িবার জন্য সুঁচটা উপর হইতে নীচে পার করিয়া কিঞিৎ*্ব্বধান 

হইতে পুনরায় উপরে উঠিতে হয়, তখন বোতামের নিয়স্থিত ছিদ্র পথে 
স্ুচ উঠিয়া চারিটা ছিদ্র থাকিলে কোণ। কোণি ভাবে অর্থাৎ যাহাতে এক 

ছিদ্রের পার্খবন্তী অপর ছিদ্র ত্যাগ করিয়া তাহার পরবর্তী *তৃতীয় ছি 
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পথে স্থুচ প্রবিষ্ট হইয়া কাপড়ের নিয়ে বাহির হইতে পারে। এইরূপে 

তিনবার খ্ররূপ কোণাকোণি ভাবে তিন পেঁচ ডবল স্ুত। উপর নীচে 
জড়ান হইলে দ্বিতীয় ও চতুর্থ রন্ধ পথে আর তিন পেঁচ জড়াইতে হইবে। 

তাহার গর স্টচটা বোতামের তলায় বাহির করিয়া! উভয় কোণাকোণি 

পেঁচের মূলে তিন পেঁচ বেষ্টন করাইয়া স্'চ কাপড়ের নিয়ে বাহির করাইয়া 

ছুইটী বখেয়া দ্বারা সুতার মুখ বদ্ধ করিয়া কাটিয়া! দিবে । ইহারই নাম 
বোতাম টাক।। বোতামের মূলে বদ্ধনীবং তিন পেঁচ বেন সুতা দ্বার! 
বোৌতামের তলাস্থিত মূল গোল ও দৃঢ় হয়। 

লেস, ফিতা, কারবসান-_অনেক সময়ে স্ত্রীলোক ও বালক 

বালিকাঁদিগের পরিচ্ছদে লেস বসাইতে হয়। লেস গজ হিসাবে বিক্রয় হয়। 

লেস দ্বার! পরিচ্ছদের সৌস্টব বৃদ্ধি ভিন্ন অন্ত কোন উপকা্ ব| প্রয়োজন 

সিদ্ধ হয় না। প্রথমে ঘন ঘন লবকী দ্বারা লেস কাপড়ে সংলগ্ন করিয়। 

পরে কলে ব! হাতে বখেয়৷ দিতে হয়। বখেয়ার পরিবর্তে তুরপাই 
করিলেও চলিতে পারে । 

অনেক স্থলে ফিতা বসাইবার প্রয়োজন হয়। কলে বখেয়া দিবার 
সুবিধা ন। হইলে ফিতার উভয় পাশই তুরপাই করিতে হয়। ফিতার 
বর্ণের অনুরূপ মুতা৷ দ্বারা সেলাই করিতে ভয়। বখেয়৷ তুরপাই না 

করিয়! কোন স্থলে সরু জিঞ্জিরা দ্বার! আবদ্ধ করিলেও স্ুদৃহী হয়। 

কার দ্বার! নানা আকরুতির ফুল, লত!, অন্বরের প্রতিকৃতি প্রস্তুত 

করা যায়। অধিকাংশ কারই পেস্ুঞ্জ, কোন স্থলে তুরপাই দ্বারা আবদ্ধ 

করিতে হয়, তবে চেপ্ট কারে কলে বখেয়। দিতে পার যাঁয়। অনেকে 

টূপীর উপর রেসমের চেগ্ট। কার দ্বারা নানা নকসা প্রস্তুত করে। 

কোন কাগজে অঙ্কিত চিত্র দেখিয়া! তদনুরূপ কারের ফুল, লতা, পত্র, 

ধাম, প্রহৃতি করিতে হয়। যেস্থানে যেরূপ সেলাই করিলে কার 
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দৃটাবদ্ধ হইতে পারে, সেইরূপ অবস্থা বুঝিয়া পেন্ুজ, তুরপাই, বখেয়৷ 
করিবে। 

ফুল তোলা কাপড়ে ফুল, লতা, পত্রাি তুণিবার জন্য রঞ্জিত 

উল, রেসমী স্থুত। ব্যবহৃত হয়। তন্ত্রধরের তন্ত্র অর্থাৎ বন্ত্র বয়নের যন্ত্রের 
অনুরূপ একটী ৩ হাত দীর্ঘ, এক হাত প্রস্থ ও এক হাত উচ্চ চারিটা 

পায়া যুক্ত একটা কাঠের ফ্রেম প্রস্তুত করিয়া ষে কাপড়ে ফুল তোল! 

হইবে তাহার চতুর্দিকে শক্ত সুতা দ্বারা বড় বড় তুরপাইএর মত টাকা 

দিয় সমান ও সটান ভাবে আবদ্ধ করিবে। ফুলের চিত্র নানা বর্ণের 

অঙ্কিত পাওয়া যায় । সময় বিশেষে কাগজে স্বয়ং চিত্র প্রস্তুত করিয় 

লইতে হয়। তাহার পর এ চিত্রের অবিকল অনুরূপ কাঠের স্ুুল রেখ৷ 

যুক্ত নমুনা প্রস্তুত করিয়! কিঞ্চিৎ গঁদের জলে খড়িমাটা গুলিয়৷ একটা 
কাপড়ের পুরু প্যাডে মাধাইয়৷ তাহাতে কাঠের নমুনা চাপিয়া ফুল 

তুলিবার কাপড়ে চাপিয়া দাগ করিতে হয়। খড়ির দাগ গুফ হইলে 
তদন্ুসারে রেসম, জরি অথব! উল দ্বারা ফুল তুলিতে হয়। ফুলের স্থূল 

রেখা গুলি সেলাই করিল্না পরে কাগজে অঙ্কিত নান! বর্ণের চিত্রান্ুরূপ 

নানা রঙের রেমম কিংবা উল দ্বার! ফুলের সর্বাবয়ব প্রস্তত করিতে হয়। 

কাঠের ফ্রেমের নীচের দিকে বাম হস্ত এবং উপরে দক্ষিণ হস্তে স্াচ 

ধরিয়! ফুল তুলিতে হয়। তবে এ বিষয়ে সিদ্ধহ্ত পাঁক। কারিগরেরা 
কোনরূপ নমুনা না হইলেও ফ্রেম অভাবে কেবল হাতে ধরিয়! নানারূপ 

নকসার ফুল তুলিতে পরে। কাঠের ফ্রেম ছোট বড় নান! প্রকারের 

হুইতে পারে। সাধারণতঃ মখমল ও বনাতের উপরই কারচুবীরী কাজ 
অধিক হয়। জরির ন্তাঁর যে কাজ হয় তাহাকে কলাবভূ, বলে। 

এরূপ উৎকৃষ্ট সীবন কার্ধ্য ফ্রেম না হইলে ভান হয় না। 

বঙ্গের কোন কোন স্থানের স্ত্রী লোকের! সাদা নয়নস্ৃক কাপড়ে 
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উলের পাড় ও ফুল তুলিয়া থাকেন। পঞ্জাব ও কাশ্মীরের স্ত্রীলোকের 

জামিয়ার ও শালের এরূপ দৌউর অর্থ ছুই দিক সমান, দৌরদার 

হাসিয়া! ও চারি কোণে কলক! প্রস্তুত করেন, যে দেখিলেই চমৎকৃত 

হইতে ৪হয়। রামপুরী চাদরে যে রেসমের চারু কাধ্য দুষ্ট হয়, তাহাও 

প্রাক স্ত্রীলোকেরাই করেন। ফলতঃ এরূপ উচ্চাঙ্গের সেলাই স্ত্রীলোক 

দ্রগের মস্থণ হস্তের কোমলাক্ুলী যোগেই ভাল হয়। আজ কাল বিলাতি 

র্যাপারে রেসমের ফুল তোলা যাহা দৃষ্ট হয়, তাহাও স্ত্রীলোক দিগেরই 

সীবন নৈপুণ্যের পরিচয়। সেলাইএর কলেও একপ্রকার এম্ব ডারী 

অর্থাৎ কাবচুবীপ্ন কাজ হয়, কিন্তু কলাবত্ত, হাতে ভিন্ন মেশিনে হইতে 
পারে না। স্বর্ণ ও রজত তত্তর সহিত মণি মাণিক্যের সমাবেশ কলের 

কম্ম নহে। 

দ্বিতীয় সীবন চিত্রে উহ্বাব কতিপয় প্রকার নক্সা সেল:ইএর দৃষ্টান্ত 
প্রদশিত হইল । ১ সংখ্যক চিত্রে যে একটা পত্রের অন্ুকৃতি প্রদত্ত 

হইল, উহার মুল রেখাগুলি ক্ষুদ্র পেম্থজ দ্বার! প্রস্তত করিয়া পরে উল 

দ্বার] পেনুজ্দের ঘরে ঘরে হুচ প্রবিষ্ট করাইলেই পত্র সম্পূর্ণ হইবে। 
২ সংখাক চিত্রের জন্যও প্রথমে পেস্থুজ দ্বারা মুল রেখাগুলি অস্কিত 

করিয়। প্রদ্রশিত ভাবে সুঁচ নীচে উপরে চালনা! করিলে কাপড়ের উভয় 

দিকেই সমান ভাবে আবৃত হইবে । এইরূপ সেলাইকে দোরোখা ঝ 

দ্বিমুখী বল! যাইতে পারে। ৩ সংখ্যক চিত্র দ্বারাও কাপড়ের সদর 

নফম্বল উভয়দিকে সমানভাবে ফুল তোলা যাইতে পারে । ইহাও এক 

প্রকাধ *দোরোখ। সেলাই, এবং এই প্রকারেই শালের হাসিয়। উভয় 

দিকেই সমান ভাবে কারচুবা কর! হয়। সাঁদা ও রঙ্গীন আলোয়ানেও 

অপ্রশস্ত রেসমী হাসিয়। উত্ভয় দিক বা রোখ সমান ভাবে প্রস্তত হইয়া 

ধাকে। ৪*সংখ্যক চিত্রে উল দ্বারা গাঁট দেওয়! ভাবে শেলাই কর! 
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১৬ পৃষ্ঠার লিখিত শাঁলের কন্কা! এক রোঁখা অথবা 

দোঁরেখা উভয় প্রকারই হইতে পারে । 
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হয়। ৫ সংখ্যক চিন্রান্ুরূপ জড়ান চেন সেলাই কর! হয়। প্রদর্শিত- 

রূপে কচ কাপড়ে প্রবিষ্ট হইয়া সুত্র আকধিত হইলেই জিপ্রির (শৃঙ্খল ) 

বা চেনের নকৃস! প্রস্তুত হইবে। ইহা জিঞ্জিরার প্রকার ভেদ মাত্র, 

উদ্ধ হইতে নিম্নগামী ভাবে সেলাই করিতে হয়। 
৭টি চিত্রের পৃথক ব্লক সেণাই প্রকরণের শেষে দ্রষ্টব্য । 
হুনিকোম্-_ বালিকা ও জ্রীলোক দিগের পরিচ্ছদে নিম্ন প্রদশিত 

বরফীর আকৃতি হনিকোম্ অর্থ মধুচক্রের মধুর আধারবৎ প্রকোষ্ঠ প্রস্তত 

৩ চিত্র। 

এত না হছে রী 

চঃ ২ এবি 18 ৮ পা 
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কর! হয়। ইহা সুত্র দ্বারা আবদ্ধ ও জ্াকিত বস্ত্ের চতুষ্কোণ ঘ্র। 

প্রথমে কাপড়ের উভয় অথবা এক প্রান্তে সমব্যবহিত বড় বড় পেসুজ 
২ 
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দ্বার! প্লেট রচন। করিতে ভয়। প্লেট গুলি একটির অদ্ধাংশের উপর আর 
একটি পতিত হইতে হয়। তাহার পর প্রথম ও দ্বিতীয় প্লেটের প্রান্তদবয় 

'একত্রে বখের দ্বার আবদ্ধ করিয়া, পুনরায় আর দুই ফের বখেয়া দিয়! 

তাহার উপর মচক্1 দিবে, তাহার পর ক্ষুদ্র কীাচী দ্বারা সু'্ত। কাটিয়া 

প্রান্তে গ্রন্থি দরিয়া গ্রদশিত ভাবে দ্বিতীয় প্রেটের দ্বিতীয় প্রান্তে ও তৃহীর 

প্লেটের প্রথম প্রান্তদ্বর একক্রে পুর্ববৎৎ তিনটি বগেয়! 'ও ছুইটি মচ.কা! 
দিয়া কতা কাটির। ভূতীয় প্রেটের দ্বিতীয় প্রান্ত ও চতুর্থ প্লেটের প্রথম 

একত্রে পুর্র্ববৎ বথেয়! মচ.কা দ্বারা ক্রমে প্রথম শ্রেণীর প্রান্তগুলি শেষ 

করিবে। তাহাৰ নিষ্নে দ্বিতীর শরেণার গ্রন্থি প্রস্তুত কাঁপীন পুব্ববৎ পপ্রপম 

ও দ্বিতীয় প্লেটের প্রান্তদয়, দ্বিীষ্ ও তৃতীয় প্রেটের প্রান্তদ্য় এবং ক্রমে 

দুইটি দুইটি প্লেটের প্রান্তদ্ম একত্রে বখেঘ্। মচ ক] দ্বারা সেলাই করিবে ! 

তাহার নিন্নে পরম শ্রেনীর প্রেট গুলির স্টার তীয় শ্রেণীর গ্রন্থি বখেষা 

মচ ক! দারা প্রস্তত করিলেই বরফার স্তাগ্ লম্বা চত্রুফধৌণ এক সারি ঘর 
প্রস্তুত হইবে । তাার নিম্ে দ্বিতীন শ্রেণার হ্যায় চতুর্থ শ্রেণীর গ্রন্থি 
সেলাই করিলে দ্বিতীয় সারির ঘরগুলি প্রস্থত হবে । এইরূপে ৫শবণীর 

নিয়ে শ্রেণা পরস্পর। হনিকোম রচন!] শে করিবে। 

মাক তোল! । বনাত, কাশ্ীরা প্রভৃতি যে সংল সুপ বন্ত্রে ভাজ 

দিলে সুতি কাপড়ের মত দাগ বসে না, তাহার সামনার কাজ ঘরের এবং 

বোতামের যে দুই পাট কাপড়, তাহাতে দ্বই পার্খে দুইটি জেব বা পকেট 

বসাইতে হইলে, 'অনুমানে ন! বসাইয়। উভয় জেবই উন পাটের সমান 

স্থানে বসাইবার গয়োজন। তখন হৃতা ছার। মার্ক (11211) চিহ্ন 

তুলতে হয়। ছুঈটি পাট কাপড় সমান দ্ভাবে ধরিয়া উভয় সদর দ্বিক 

মধ্যে রাখয়া, যে স্থানে যত বড় পকেট বসিবে তাহা পেন্সিল বা! খড়ি 

মাটি ঘারা দাগ করিয়া, সেই দাগে দাগে একটু বড় রকম পেসুজ 



বস্ত্র কর্তন। ১৯ 

দিবে। তাহার পর প্রত্যেক পেম্থজের ঘরের স্থুতা এক একটি করিয়! 

টানিয়া এক অন্ুলী পরিমাণে তুলিয়া দ্রিবে। তাহার পর ছুই পাট 
কাপড় পৃথক করিবার মত টানিলে সেই তোলা সুতা উভয় পাটের 

মধ্যে দৃষ্ট হইবে ; তখন সাবধানে কাচী দিয়! কাটিয়! দিলেই পেস্থদের 
সুতা অদ্ীদ্ধ ভাবে উভয় পাটের উপর দৃষ্ট হইবে। ইহারই নাম মার্কা 
তোলা । এই মার্ক বা চিহ্ন অন্লারে পকেট বসাইতে অথবা কাটা 

পকেট হইলে মুখ কাটিতে হস্ন। ইহাতে উভক্প পাটের সমাম স্থানেই ছুই 

পকেট ব্সাইতে আর ভ্রম হয় না। 

বন্ত্র কর্তন । 

কাট! কাপড় ব! পরিচ্ছদ কতকগুপি পুরুষের, আর কতকগুলি স্ত্রী- 

লোকের ব্যবহার্ধ্য। পুরুষের জন্য কোট জ্যাকেট, পাণ্ট লন, পায়জামা, 

নিকার বার, জাঙ্গিয়া, লেঙ্গোটা, ওয়েট কোটি, পিনাবদ্ধ বাঁ ফতুই. মির- 

জাই, কামীজ, পঞ্জাবা, কুত্তা, নিনা, চাপকান, আঁচকান, চোগ!, ওভার 

কোট, অলষ্টার, জুব্বা, টুপী প্রতি এবং স্ত্রীলোক ও বালিকাদিগে₹ জন্ 

সেমিজ, কুর্তা, পায়জাম!, পেটীকোট, জ্যাকেট, গাউন, ঘাগরা, পেশো- 

রাজ, বডিগ, ব্রৌজ, কেমিসোল, কীচলী, পেনিক্ষোব, ফ্রক, কম্বাঈনেশন, 

ইত্যাদি প্রস্তত হইঘ। থাকে । উপরোক্ত উভয় প্রকার রা কতক- 

গুলি মুসলমানী মামে এলং কতকগুলি ইংরেজী নাঁমে পরিচিত । বিশুদ্ধ, 

হিন্দু নামের কোন অঙ্গরক্ষা বা পরিচ্ছদ প্রচলিত নাই ; তাহার কারণ 

এই, আর্ধ্য সন্তানের ধটি €( ধুতি ) উত্তরীয় (উড়ানী) ও উ্িগ প্রভৃতি 

যে সকল গাত্র বন্ত্র ব্যবহার করিতেন, 'তাহার কোনটিই কাপড় কাটিয়া 

ছাটিয়া প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন হইত না,* এজন ভারতে আর্ধ্যজাতির 

প্রাঁধান্ত সময়ে সেলাই কাজ প্রকৃত পক্ষে ছিল কিনা, তাহা*বল!| যায় না!) 
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কারণ, রাজাদিগের ব্যবহাধ্য কোন কোন পরিচ্ছদ প্রচলিত থাঁকিলেও 

তাহার এবং তাহা! সেলাইএর কোন নাম এদেশে প্রচলিত ছিল বলিয়! 

বোধ হয় না। সেলাই কর! শীত বস্ত্রের মধ্যে দোলাই, ছুপান্টা, বালাপোশ, 

নু্জনী, লেপ “ রাজাই ), তোশক, প্রভৃতিও যাবনিক, শব, কেবল এক 

কন্থা ( কাথ! ) ব্যবহৃত থাকাতে সংস্কৃত অভিধানে উহারই নাম দৃষ্ট হয়। 

মুদলনানদিগের ভারতাধিকার অবধি হিন্দুরা তাহাদিগের সংসর্গে 

যাবনিক ভাষ। ও পরিচ্ছদের কথঞ্চিৎ অনুকরণ করাতে মিরজাই, কুর্ভা, 
পারজাম।, চাপকান, চোগা, জুবব। প্রভৃতি ব্যবহার আরম্ভ হয়। স্ত্রীলো- 

কের পরিচ্ছদ ঘাগরা ও কাচলার ( কিঞ্চুলিক। ) নাম হিন্দুভাষাজাত শব্ষ 

বালরা জান। যায়। তাহার পর ইংরেজের আনলে তাহা দগের ভাষা ও 

পরিচ্ছদ কোট, প্যান্ট লন, কামীজ, সেমীজ আমর! ব্যবহার আরম্ত করি- 

য়াছি। বর্তমান সময়ে এই উভয় প্রকারের পরিচ্ছদই আমাদিগকে 

পরিধংন করিতে হয্ন। উকাল আমলার! চাঁপকাঁন, চোগা, এবং পায়- 

জামার পরিবণ্তে প্যান্ট,লন পরিধান রাজাজ্ঞান্ুদারে করিতে বাধ্য, এব 

হপ্রিনিয়ার, বারিষ্টার প্রভৃতি বিলাত প্রত্যাগত ভারতীয় নব্য সম্প্রদায় 

কোট, ওয়েষ্ট কোট, ডুয়ার, প্যাপ্ট,লম, নেকটাঈ, হ্থাট প্রস্থৃতি কির়- 

দংশে বলাতি পদ্ধতি এবং অধ্বিকাংশে রাজ-প্রতিষিত ধরন্মাধিকরণের 

রীত্যনুসারে ব্যবহার করিয়া থাঁকেন। শ্রেষ্ঠ ভদ্র সমাজের অনুকরণে 

সাধারণ লোকেরাও কোট কামাজ ব্যবহার আরন্ত করিয়াছে। 

উপরে যে সকল কাঁটা! কাপড়ের নানোল্লেখ করা হইল, তন্মধ্যে ষে 

গুলির গ্নেলাই অতীব সহজ এবং কাট ছাঁটও অল্প, প্রথমে দেই গুলি 
কাটিয়া কাটা ও উহার সেলাই শিক্ষা! করাই কর্তব্য। তাহার পর ক্রমশঃ 
অনেক কাট ছাটযুক্ত ও নানা কৌশলে সেলাইকর! উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে 

হস্ত ক্ষেপণ কর! সহজ সাধ্য জ্ঞাম হুইবে। প্রত্যেক কাজেরই এক একটি 
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আদর্শ দৃষ্টে তদনুসারে উহার বি।ভন্ন অংশের নাম জ্ঞাত হইয়া তাহা! 

কাটা ও সেলাই করিতে অভ্যাস করিলে ভূল ত্রান্তির সম্ভাবনা তাদৃশ 
থাঁকিবে না। একটি তৈয়ারি কাপড়ের সমস্ত সেলাই খুলিয়া উহা কত 
অংশে বিভক্ত, "প্রত্যেক অংশের নাম কি, অংশ গুলি কিপ্রকণ্ররে পরে 

পরে ও পরম্পরে যুড়িতে হয় তাহা জানা উচিত। এ সকল অংশ 
অন্য কাপড়ের উপর স্থাপন করিয়া, পেন্দিলের দাগ করিয়া, তদনুসারে 

কাপড় কাটিতে শিক্ষা করিবে । 

কাপড় কাঁটিতে হইলেই উহার মাপ জানিবার প্রয়োজন হয়। মাপ 

করিবার জন্য মুসলমান দর্জীরা গ্িরা চিহ্নিত গজ এবং ইংরেজ টেলার 
ইঞ্চি মার্ক! ফিতা ব্যবহার করে । এক গুঁজকে ষোল ভাগে বিভক্ত করিয়া 

প্রত্যেক ভাগেব নাম এক গিরা 'এবং ৩৬ ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক 

ভাগের নাম ইঞ্চ হইরাছে, সুতরাং এক গিরা ৩ অন্ুলী বা ২১ ইঞ্চের 

সমান। এই হিসাবে দেড় গজ লম্বা! একটি মাপের গজ প্রস্তুত করিয়া 

তাহার প্রত্যেক চতুর্থ গিরাকে কোন বিশেষ চিহ্ন (4 সঙ্কলন চিহ্ন ) 

দ্বারা চিহ্নিত করিবে । এরূপ বন্্ অথবা ফিত৷ দ্বার গজটি প্রস্থত 

করিবে, যেন ব্যবহার কালীন টান লাগিয়া উহা বাড়িতে না পারে। 

দেড় গঞ্জ বা অধিক লম্বা না হইলে চাপকান, চোগা, প্যান্ট,লন প্রভৃতি 

লম্বা কাপড় একবারে মাপ করা যাইবে না। & 

গায়ের মাপ লইতে হুইলে ষে প্রকার কাপড় প্রস্তুত হইবে তাহার 

উপযোগী মাঁপ করিয়া লিখিয়া লইতে হইবে, কারণ শরীরের প্রত মাপ 

অপেক্ষা কত গির1 বা ইঞ্চ অধিক রাখিয়া কাটলে সেলাইএর দরজবাদে 

উহা গায় ঠিক হইবে, তাহ! জানা উচিত। 

মাপ লওয়া হইলে কত কাপড়ে পরিচ্ছদটি প্রস্তুত হইতে পারিবে, 

তাহার হিসাব অনুসারে কাপড় ক্রয় করিবে। কাপড় ক্রদ্ম করণানন্তর 

| 
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উহ স্থুৃতি কাপড় হইলে টানিয়া চতুঞ্ষোণ সমান করিয়৷ ভীজদিয়! ছুই 

ভুই পাট একত্রে কাটিতে হয়। ধোলাই জীন, লং্রথ প্রভৃতি মাড় ওয়ালা 
ইস্থিকরা পুরু কাপড় হইলে জলে সাবান গুপিয়৷ গাঢ় করিয়া তাহাতে 

কাপড় ভিজাইয়। পগড়াইয়া ছায়াতে টাঙ্গাইরা দিবে। শুক হইলে 

কোণা কোণি ভাখে টানিয়া সোজা করিয়া চতুফোৌণ মিলাইয়! সমানে ছুই 
ভণজ করিয়া মাপ অনুসারে দাগ দিয়া কাঁটিতে হয়। সাবান ন! দিলে মাড় 
ওয়ালা কাপড় নরম ও মোলাএম্ হয় না, তাহ! না হইলে কড়া কাপড় 
সেলাই করিতে বিশেষ কষ্টকর জ্ঞান হইবে, এবং বারংবার স্ুচ ভাঙ্গি- 

বারও বিশেষ সম্ভাবনা । মাড়হীন নয়নস্থক আদি, মলমল প্রভৃতি সুতি 

কাপড়ে সাবান দিতে হয় না, কেবল কোঁণা কোণি ভাবে টানিয়া চত- 

ক্ষোণ সমান করিয়া মধ্যে দুই পাট সমানে ভাজ দিয়া লইলেই কাঁটিবাঁর 
উপযোগী হইবে। 

কাপড় টানিয়। জনইয়। ভশাজ দিয়া সাদ! কাপড়ে নীল ও কালে! 

কাপড়ে লাল পেন্সিল দ্বারা মাপ অনুসারে ধাগ দিতে হয়, এবং সেই দাগে 

দাগে কাঁটিতে হয়। দাগ ব| মার্ক দিবার জন্ত এক গ্কার বড় ও চেপটা 

আকারের লাল নীল মাকিং পেন্সিল ক্রয় কাঁরয়! লইবে। কালো কাপ্ড়ে 

খড়ি মটির দাগ দলেও কাজ চলিতে পারে । অনেকে গাঢ় গঁদের জলে 

খড়ি মাটির চূর্ণ মর্দন ঝ্টুরিয়া টিকলী অর্থাৎ খগ্ডাকারে প্রস্তত করতঃ 

শু করিয়! লর। সাধারণ খড়ি অপেক্ষা তৈয়ারি খড়ির :টকলার দাগ সুক্ষ 
ও স্থায়ী হয়, বিশেষতঃ পেন্সিল অপেক্ষা খড়ির টিকলী অতি অল্প ব্যয় 

সাধ্য | « ভূষা ছারা কৃষ্ণবর্ণ টিকলী প্রস্তুত করিলে সাদা কাপড়ে দাগ 
দেওয়া চলে। দ1গের অন্ত উপার্দান অভাবে কাঠের কয়ল! দ্বারাও কাঞ্জ 

চণিতে পারে । কেহ কেহ, কীচীর অগ্রভাগ অথব! ইলিশ পীন দ্বার 
চীপিয়! দাগ ক্রিয়! লয়। 
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কাপড় কাটিবার জন্ত এক জোড়া বড় কীচী সংগ্রহ করিতে হয়। 

সাধারণ কাপড় কাটার জন্ত ৮ কিংব। ৯ ইঞ্চি দীর্ঘ ভাল কাচী হইলেই 

চলিতে পারে, কিন্তু খুব পুরু বনাত, কাশ্মীর! প্রন্ৃতি কাটিবার জন্ত শিয়ার 

(91727) নামক খুব ঝড় ফাচীর প্ররোজন। বড় কীচীর উপরের পাটের 

নাথ! চেপটা ও নীচের পাট শুঙ্মাগ্র হইরা থাকে । কোন কোন 

শিণারের নীচের পাটের তলায় ক্ষুদ্র ছইল (চক্র) সংবদ্ধ থাকে। 

টেবিলে বা বোর্ডে কাপড় স্থাপন করিয়। কাঁটিবার সময় এ চক্র আব- 

ভিত হওয়াতে কাচী দ্রুত ও অধাধে চলিছে থাকে । কাচীর গোড়ার 

দিকে যেফাকের মধ্যে অন্তু প্রবিষ্ট হয় তাহা অপেক্ষাকৃত ছোট হয়, 

উহার মাচের ফাঁকে আয়তন বড় হয়, তন্মধ্যে তঙ্জনা ভিন্ন অপর তিনটী 

অস্লী প্রবিষ্ট ভাবে দুড় ধারণে কাপড় কাটিতে হয়। 

কথায় বলে “মাপ রুচি খানা, পর কচ পহর শা” অথাৎ খাগ্ধ দ্রবা 

আপনার রুচি অনুসারে, এবং পরিধেয় বস্ত্র পরের কচির অন্ুরূপ হহতে 

হয়। লোকে বাহা দেখিয়া ভাপ বলে, সেইরূপ পরিচ্ছদ পরিধান কর! 

কর্ভব্য। নিজের পরিচ্দ নিজে প্রস্তত কদিলেও মোকের রুচির প্রতি 

দৃষ্টি রাখিতে হয়, অথাৎ যে পরিচ্ছদ ষে মাপের ও প্রকারের হওয়। 

উ1চত, তাহা না করিয়া! অসম্ভব, কিন্ব। অসঙ্গত লম্বা, অতিশয় কসা 

করলে লোকের দৃষ্টিতে পতিত হয়। জর্দাপেন্দ। আত আক জনক, 

ফুল বাবুর মত্ত নীচ পুচিজনক শ। হহর! সর্ব প্রকারে ভদ্র সনাজের অন্ধু- 

মোদন যোগারূপে পাগিচ্ছদ হহলেহ শোভা পার । 

সর্বপ্রকার পরিচ্ছধের মধ্যে টিলা কাগড় নিমা ও কলা কাপড় 

সিনাবন্ধ আকারে ক্ষুদ্র এবং সেলাই করাও সহজ, এজন্য প্রথমে নিমার 

[বিধয়ই বণিত হুইবে। মানব শরীরের দৈর্ঘের অনুপাতে পরিচ্ছদ কাহারও 
খব্ব, কাহারও দীর্ঘাকৃতি হুইয়। থাকে । তাহার প্চর কেহ ঢিলা, 
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কেহ কসা কাপড় পরে। সে সকল সবিশেষ জানিয়া তদন্ুরূপ কাপড় 

কাটিতে হয়। প্রতোক কাপড়ের মাপ লইবার সময় উহ! কত লম্বা, 

কত চওড়া, হাত কত দীর্ঘ, গল! কত বড়, পকেট কয়টা, কোন স্থানে 

বসিবে, বোতাম কতটা, ডবল ঘর হইবে কিন|, আস্তিন বা বাহুর 

শেষ প্রান্ত মুড়িয়া সেলাই হইবে, কফ বসিবে, কিংবা সঞ্জাবদার হইবে, 

দাওন অর্থাৎ জামার নীচের প্রান্ত মুড়ি সেলাই, অথব| সঞ্জাবদার 

হইবে, গলার কলার বা সঞ্জাব হইবে, এ সমস্ত বিবরণ লিখিয়! লইনে 
হয়। 

সঞ্জাব। 

চাপকান, আচকান, চেগ। পাঞ্জাবী, কুর্তা প্রভৃতি পরিচ্ছদের প্রাস্ত- 

ভাগ সহজে টানিয়! ছি'ড়িতে না পারে, অথচ দেখিতেও সুতা হয়, এজন্য 

সপ্তাবধুক্ত করিতে হ্য়। সগ্জাব বন্ত্র পরিধানকারীর ইচ্ছান্ুরূপ রঞ্জিত 

বস্ত্ের অথবা! প্রিচ্ছদেশ বস্ত্রের অনুরূপ বর্ণের দিতে হয়। সাদ! 

কাপড়ে সদা সপ্তাব হইলেই ভাল দেখায় । মনে কর, এক হাত কাপড়ের 

সপ্তাব প্রস্তত করিতে হবে। প্রথমে কাপড় টানিয়া দুই মুখ একত্র 

করিয়! বখেয়! দিতে হয়। তাঁহার পর বখেয়। করা মুখ ঠিক মধ্য স্থলে 

রাখিয়া কাপড়ের অপর খোলা ছুই মুখে বখেয়! দিয়া কাপড় কোণ! 

কোণি ভঠজ দিতে হয়। সঞ্জাব যত চওড়া হওয়ার প্রয়োজন তদন্- 

পারে পূর্বরূত কোণা কোণি ভশাজের উভয় প্রান্ত সমান ব্যবধানে ধরিয়া 

ক্রদে ভাজ দাগ দিয়া করিতে হয়। তদনস্তর কোন এক কোণে কীচীর 
অগ্র্াগ দ্বারা £কটু কাটিয়! এক পাট করিয়া ভাজে ভাজে কাটিলেই 
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সঞ্জাব প্রস্তুত হইল। দঞ্জির কিরূপে ভাজ দিয় এক কোঁণ হইতে 

আরম্ভ করিয়! দাগে দাগে ঘুরাইয়া কাটিয়া একটি সুদীর্ঘ ফিতার ন্যায় 
সঞ্জাব প্রস্তত করে, দেখিয়া তপনুসারে সঞ্াব কাটা অভ্যাস করিতে হয়। 

সপ্তাৰ বলিলেই কাপড়ের কোণ] কোণি ভাবে কত্তিক খে বুঝায়। 

সঞ্জাব টানিলে বাড়ে, কিন্তু সহজে ছি ডেন1। 

নিমা_নিমা অর্থ অঞ্ধ বাহু যুক্ত গেপ্রির মত ক্ষুদ্র জামা । পুর্ণ- 

বয়স্ক যুবকের নিম! ১০ হইতে ১২ গিরার অধিক লম্বা হয় না। কেহ 
উভয় পার্খ্ে কলিদার, কেহ বা গেঞ্জির মত দুই খণ্ড কাপড়ে সামনা পিঠ 

প্রস্তুত করে। আন্তিন চঢোস্ত অর্থাৎ কস রকমের হইলে বগলে ভ্রিকোণ 

বা চতুক্ষোণ চৌবগল। দিয়া পোহড়া বড় করিতে হয়। আস্তিন বা বাহু 
কনুই পর্যন্ত লম্বা হয়। আসন্তিনের বগলের দিকের প্রাস্তকে মোহড়া 
এবং কবজী অথবা কন্ুইএর দিকের প্রান্থকে মহুরী বলে। প্রথমে গায়ের 

মাপ লইয়! লিখিতে হয়। 

লন্ব। রত হি ১০ গর! 

বুক বা বক্ষের বেন *.১ ১৬ ৩ 

কমর নাভীর উপরে পেটের বেষ্টন ১৫ » 

পাছার বেষ্টন ৪ ১৭ 5 

আস্তিন ঘাড় সহ *** ৭০ » 

গলা ..৮ ৫ রা. 
বুকে একটি মাত্র পকেট, গলায় সপ্তাব, মহুরী, দাওন মোড়া, বোতাম 

৩টি। 
কাপড়ের লন্বার মাপ ঘাড়ের মেরুদণ্ডের সন্দিস্থান হইতে পাছ। 

র্্স্ত গৃষীত হয়। 'আন্তিনের মাপ এ সন্িস্থান হইতে বাছব সন্ধিস্থান 

পর্ধাস্ত ঘাড়ীর অর্ধাংশকে পুট বলে, সুতরাং আস্তিনের মোট মাপ ৭* 
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গিরার নধ্যে পুট ব! ঘাড়ীর মাপ ৩॥০ গিরা যদি হয়, তাহা বাদে আস্তিন 

লব! হইবে ৪ গির! মাত্র। ইহার পর বগলের মাপ জানিলেও ক্ষতি 
নাই, কিন্তু সাধারণতঃ উহা৷ গলার মাপের সমান হয় বলিয়া, উহার স্বতন্ত 

খাপ লইতে হয় না। 

কোট প্যাণ্টলনের মাপ গ্রহণের জন্য যে শরীরের মাপের প্রতিকৃতি 

প্রদত্ত হইয়াছে, তদন্পারে মাপ গ্রহণ করিলে যে কোনও পরিচ্ছদই 

প্রস্তভ করা যাইতে পারে। এক্ষণে জানিতে হইবে, শরীরের মাপ অপেক্ষ। 

কত বড় হইলে পরিচ্ছদ গা ঠিক হয়। এনম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম এই, 
ওরেষ্টকোট, পিনাধন্ধ, দিরাই, চাপকান প্রতি কলা কাপড় গায়ের 

মাপ অপেক্ষা এক গ্রিপা বড় গ্রস্তত হহুলে গার কহী। হইবে, ১০ গিরা 

বড় হইলে সহজ এবং ১॥* গিরা বড় হইলে টিল! মাপের হইল । পরিধান 

কানীরা কেহুবা খুব ফিট অর্থ] আটা সাট।, কেহ ইজিফিট ব৷ সহজ, আর 

কেহ টিলা চাল! প্রকমের পারচ্ছদ পরিধান করেন। কামীজ মাত্রই টিল! 

জমা, উহ! ২ গির। বড় রাখলে টাইট কিট, ২॥০ গির। বড় রাখিলে সহজ 

ঝা ইগিফিট হয়। কোট ২॥ গিরা ব! ৬ ইঞ্চি ঝড় থাকিলেই ভাল হর, 

কিন্তু টাইট ফিট কোট ২ গির। বড় থকিধার নিগ্নম। ইহা অধগ্ই বন্ষঃ 

উদর ও পাছার নাপের অপেক্ষা বড় বলিগ বুঝিতে হইবে । 

নিমাও কামীজেরই মত সহঞ্জ হওয়া উচিত। উঠার পিঠ ও সামন! 

উভয় খণ্ডই সমান হয়। কাপড় টানিয়া ভা দিয়া উপরের দ্িখিত মাপ 

অনুসারে দাগ দিতে হয় । পাগ কালান লম্বা! ১* স্থলে ১০০ গিরা রাখিবে, 

বারণ, £সলাই করাতে অর্ধ গিরা কমিয়। ঠিক ১০ গির। মাপের প্রস্তত 

হইবে। বক্ষের বেষ্টন ০৬ গিরা, কাপড় প্রস্তুত হইতে হইবে ১৮ গিরা, 

সতরাং ৯ গিরা হিসাবে সামনা পিঠ ছুই খণ্ড কাটিতে হইবে, এবং 

তদনুরূপ দগ ক্লরিবে। ঘাড়ী ৭ গিরার অদ্ধাংশ ৩॥* গির! দাগ করিবে। 
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ঘাড়ী একটু সেলামী ভাবে কাটিলে বাহুর সন্ধি স্থান গলা হুইতে 

জঈব্দবত বলিয়া! কাপড় বসে ভাল। ঘাড়া হইতে মোহড়ার সেলাই ৩০ 

গিরার নিয়ে বক্ষের মাপের দাগ দিতে হয়। টিলা কাপড়ের কোমবের 

মাপের প্রয়োন্ধন হয় না৷, াওন অর্থাৎ পাছার ঘেব্রে মাপ ১৮ গুরা, তাহার 

অতিরিক্ত ২ গিরা হইতে ৪ গির! পর্য্যপ্ ধায়! দাওপের ঘেরের দাগ করিতে 

হুয়। কাপড় যত লহ্বা, তাগার দ্বিগুন ঘের, ইহই সাধারণ নিম । কামীজ 

১৬ গির! লন্বা হইলে দাওনের থের ২৮ গির! হইলেই ভাল হয়। দাওনের 

ঘের অনুসারে ২১ গিরা লঘ্ঘা, ১১ গির! চড়া এক থণও্ড কাপড় ছিডিরা 

টানিয়া মধ্যে ভাজ দিয়। চতুক্ষোণ সমান ১০॥০ গির। লম্বা করিব, তাহার 

পর লম্বা ভাবে মধ্যে আর এক ভাজ দিয়! ১০॥০+-৫॥ করিয় ঘাড়ীর মাপ, 

বগলের দাগ ও বুকের দাগ করিয়৷ এই দাগ হইতে ঈষৎ বক্রভাবে দাওন 

পধান্ত দাগ করিবে । দাগ করা হইলে সেলাইএর ভক অর্থাৎ অন্ত, নিমার 

 ইঞ্চ, কামীজে ২ ইঞ্চ, কোটে ১ ইঞ্চ বেশী হিসাবে কাপড় কাটিবে। 

এই বেশী অংশ সেলাই দ্বারা মরিয়া! ঠিক মাপে গ্রস্তত ভইবে। তাহার 

পর আন্তিনের মাপ লম্বা ৪ স্থলে ৪॥০ গিরা, চওড়া মোড় ৭ [গিরা স্থুলে 

৮ গিরা হিসাবে দুইটা আস্তিনের জন্ত 58০ গিবা লক্বা,১ গজ বহবের ১ খণ্ড 

কাপড টানিয়া ভাজ দিয়! চতুধোণ সমান করতঃ পুনরায় আর এক ভাগ 

দিলে ৪1০ ৮৮ গিরা হইবে, তখন মোহড়ার সেণাই জন্য অন্ধ চন্দ্রাকারে 

দাগ করিবে । মহুপ্দী ৩ গির। দাগ ক্তিয়। মোহরাঁর সেলাই হইতে লখা 

দ।গ বা ভাজ দ্িবে। আন্তিনের উপরের আস্ত »1জ অপেক্ষা! নীচের ভান্গ 

১ গিরা কম হইতে হয়, অর্থাৎ লম্বা ৪8০ গিরার মধ্যে মোহঞ্জার সেলাই 

হয় ১ গিরা, অবশিষ্ট ৩০ গিরা। বুকে কাজ ঘরের জন্য ৪ গিরা লদ্বা 
১০ গির! চওড়া ১ খণ্ড কাজ পটার কাপড়, উহার অদ্ধ চগুড়া বোতাম 

পটীর খণ্ড, গলার সঞ্জাব, ও একটি বুক পকেট ৩ গিরা লক্ষ, ২৯ গিরা 
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চওড়া খণ্ডের নিয়াংশ অর্দমগুলাকারে কাটিয়৷ সেলাই আরম্ভ করিতে 

হয়। কাপড় সামনা! পিঠ ২১ গিরা, আন্তিন ৪০ স্থলে ৫ গিরা, সঞ্জাব ২ 

গিরা এই মোট ১1 গজ লংরুথ বা নয়নন্ুক (১ গজ বহরের ) আবশ্তক। 

সেলাই যদি হাতে করিতে হয়, তাহা হইলে পাশের দরজ পেস 
তুরপাই, এবং কলে হইলে বখেয়া! দিতে হয়। প্রথমে সামনায় কাজপটা 
ও বোতাম পটা, গলার ৩।* গিরা নীচ পধ্যস্ত সেলাই করিয়৷ বাম পাশের 

পকেট স্বন্ধ হইতে ৪।০ গিরা নিয়ে বসাইয়! বখেয়া করিবে । তাহার পর 

পিঠের পাটের সহিত স্বন্ধের দরজ সেলাই করিবে। তাহার পর গলার 

মাপ ৭ গিরা স্থলে ৭।/* গোলাকারে কাটিয়! সঞ্জাব বসাইয়। বখেয়। দিবে । 

মাপ অপেক্ষা ॥%* বেশী না রাখিয়া বোতাম পটার উপর কাজ পটা বসিলে 

গলা ছেট হইবে। গলা প্রস্তুত হইলে পাশের দরজ সেলাই করিয়া 

দ্রাওন সেলাই করিবে। তাহার পর আন্তিনের দরজ সেলাই করিয়া 

মনুরী মুড়িয়ী অথবা সঞ্জাব বসাইয়া বখেয়া করিয়া মোহড়া যুড়িলেই নিমা'র 
সেলাই শেষ হইল । ইহার পর খিলনীর স্থৃতা খুলিয়৷ তিনটি কাজ ঘর 
সেলাই করতঃ বোতাম টশাকিলেই 1নম ব্যবহার যোগ্য হইবে। প্রথম 

শিক্ষার্থীর পক্ষে একটি নমুন! দেখিয়া! উপরের লিখিত ভিন্ন ভিন্ন অংশ 
গুলি পরে পরে খিলনী ও বখেয়! দ্বারা যুড়িয়া সেলাই কর! উচিত। 

কামীজ ।__কাপড় কাটিতে হইলে প্রথমে শরীরের মাপ লইয়া 
কত কাপড় আবশ্ঠক তাহ! জানা উচিত। মাপ ঝইয়। এইরূপ ভাবে 

লিখিতে হয় £--- 

লিম্ব] ... বি ** ১৬গিরা 

বক্ষের বেইটন ১. ০৮১৬৩ 
আন্তিন ১০৮ :৯০০98 

$ ৯১ 

কলার, চিড়ে 5৬ ণী গর 
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বুক পকেট, একটা পাশ পকেট। 

কফ সাধারণতঃ € গির! হয়, তবে কেহ ৫॥০ গিরাও পরেন। 

কাপড় ১৬ গির! বহরের লংক্রথ হইলে সামনা পিঠ ১৬+-১৬-৩২ 

গিরা, তবে সামন! অপেক্ষা! পিঠের ঝুল বেশী রাখিতে বলিতে আর ১ 

গিরা, এই মোট ৩৩ গিরা, আস্তিন ১৪ গিরার মধ্যে পুট ৩।* গিরা, কফ 
১/* গির। এই ৫ গিরা বাদে ৯ গির! স্থলে ১০ গিরা, এই ৪৩ গিরা ব 

২%* গজ লইতে হয়। কাপড় মাড়যুক্ত কড়া হুইলে সাবান গুলিয়া 

মর্দনান্তে ছায়াতে শুফ করতঃ প্রথমে আস্তিনের জন্য ১* গিরা লম্বা এক 

খণ্ড ছিড়িয়া লইবে। তাহার পর উভয় খণ্ডই টানিয়া জমাইয়া লইয়! 

সামনা পিঠের খণ্ড হইভে ২॥০ কি ৩ গির। চওড়া এক ফালী ছি ড়িয়৷ বাহির 

করিবে, কারণ এই ফালী দ্বারা কফ, পকেট কাটিতে হইবে । ৩৩ কি ৩৪ 

গির! লম্বা, ১৩ গির1 চওড়া খণ্ড পুনরায় টানিরা চতুষ্কোণ মিলাইয়া জমা- 

ইয়া লইবে। কাপড় টানিয়া জমাইয়! না লইয়া কাটিলে পরে কোনও 

পাট বা তাহার কোনও কোণ ন্নাধিক হইবার সম্ভাবনা । ইহার 
পর সামনা ১৬।০ ও ১৭॥০ মাপে মধ্যে ভাজ দিয়! চওড়া ১৩ গিরার মধ্যে 
একটা ভাঁজ দিবে। তাহার পর প্রদশিত চিত্রান্ুরূপ কাগজে প্যাটারন্ 
ব৷ নমুনা কাটিয়া তাহ! ভশজ করা কাপড়ের উপর স্থাপন করিয়া 

পেন্সিল দ্বার। দাগ করবে । সামনা ও পিঠে প্লেট রাখিবার জন্য ১ গিরা 

বা কিঞ্চিৎ ননতাবে লম্মালম্বি ভাজ দিয়! কাধের বা ঘাড়ের মাপ ৭ গিরার 
অর্ধ ৩।০ গিরা পৃটের দাগ করিবে। তাহার পর মোহড়া বা বগলের 
ঈষৎ গোলাকার মাপ ৩।০ গিরা, বক্ষের বেষ্টন ১৬ গিরা স্থলে &৮ গিরার 
অর্ধ ৯ গিরার অর্ধ ৪॥ এবং সেলায়ের হক $ গির1 ধরিয়! দাগ করিবে। 

সামনা ও পিঠের পাশের দরের নীচে ৪ গির! খোলা রাখিতে হয়, এই 

৪ গিরা গোল করিয়া কোণ কাটিতে হয়। মনে কর সঙকমনা পিঠ ছুই 
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পাট সমান ১৬1 গিরা লম্বা, স্বদ্ধ হইতে ৩০ গির1 বগলের দাগ হুইতে 
পাশের দরজ কাপড়ের দাওনের গোলাই ৪ গিরায় উপর পর্য্যস্ত ৯ গিরা 

লম্বা ঈষৎ বক্রাকার হইবে । এই নয় গির। দরজের নিম্ন প্রান্ত হইতে 
১ গির! উপরে ২।* কি ২৭০ গির! পকেটের মুখরূপে দাগ করিয়া দক্ষিণ 
পাশে একটা মাত্র পকেটের জন্য সামনা পাটের দক্ষিণ পার্থে পকেটের 

দাগ অনুসারে কাচীর অগ্রভাগ দ্বারা দরজের সেলাইএর হকের কাপড়ে 

ঢুইটা ক্ষুদ্র কুটুক! (ক্ষুন্্র কর্তন ) চিহ্ন কাটিবে। দাওনের গোলাই কেহ 
অল্প, কেহ অধিক বেহালার পশ্চান্ভাগের স্তায় করে। 

এইরূপ দাগ করিয়! কাপড় দাগে দাগে কাটিলে পাশ হইতে যে বগ- 

লের সহিত দরজের পার্বর্ভী খণ্ড বাহির হইবে, তাহা হইতে চিন্রানুরূপ 

নমুন1! মত ঘাড়ী ও কলার কাটিয়৷ লইবে। পূর্বে যে ৩৩ গির! লম্বা ৩ গিরা 

চওড়া ফালী বা খণ্ড বাহির করিয়া লওয়! হইয়াছিল, তাহ! দ্বারা ১০ কি 

১০০ গ্রির। একথণ্ড দ্বারা কফ কাটিবে,৮ গির! একথণড দ্বারা পাশ পকেট, 

৩া* গিরা এই খণ্ড দ্বার! বুক পকেট কাটিয়! লইবে। তাহার পর আস্তি- 
নের জন্য যে ১* গির। লম্বা খণ্ড রাখা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ৯ গিরা 

ও ৭ গিরা হিসাবে ঈষৎ কোণাকোণি ভখজ দিয়া কাটিয়া উভয় খণ্ডের 

ছিলার দ্দিক একত্র করিয়া যাহাতে দরজ নীচে না হুইয়৷ পাশে পড়িতে 

পারে, এরূপ ভাবে উভয় লম্ব। প্রান্ত মধ্যে রাখিয়া ভাজ দ্রিবে। তাহায় 

পর ৯ গিরা চওড়া দিকে মোহড়ার গোলাই কাটিয়া, মুরী সমান করিয়া 

কাঁটিবে, এইরূপে আাপ্তিন ৯।* গিরা লম্বা থাক! চাই। মনুরীর সহিত 
কফ বসিথে, সুতরাং কফ বিস্তৃত ভাবে ধোপা! যেন ইস্ত্রী করিতে পারে 
তজ্জন্। কফের দৈর্য্যের অর্ধাংশ ২॥০ গিরা বা কিঞ্চিৎ অধিক রাঁখিয়! দরজ 

সেলাই করিতে হয়। দ্রজ্ষের অন্তরূপ কফের নীচে খোল! স্থানের 

দ্ররজের উপযোগী বড় কুট্কা দ্বারা চিহ্ন করিয়৷ দিবে, তাহ! হইলেই 
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কাঁমীজের কাপড় কাটা প্রায় শেষ হইল। কামীজের সাঁমনা পিঠ, 

ঘাড়ী, কলার, কফ, বুক্ পকেট, পাশ পকেট, আস্তিন দুইটি, এই মোট 
৮ ভাগে বিভক্ত থগুগুলি সেলাই করিয়া যুড়িতে হয় । 

কফ, কলার ও সামনার প্লেট পুক ও দৃঢ় করিবার জন্য উহাদিগের 
মধ্যে ডক .অথবা! ধোলাই জীনের খণ্ড দিতে হয়। ইহাকে দীঙ্জিরা 
ইন্তী বলে । উত্তী ইংরেজী 170 শবের অপভ্রংশ বলিয়! বোধ হয়। যাহা 

হউক ইস্তীর জন্য ৪ গির! ডক অথব! জীন লইতে হয় । 

কেহ কেহ কামীজের সাননায় প্লেট ন! ক্রিয়৷ ডবল ব্রেষ্ট অর্থাৎ 

সামনার ছুই পাশে চিত্রান্ুরূপ ২ খণ্ড পৃথক কাপড় ভিতরে ডক বা 

জীনের ইস্তী দিয়া বসাইতে বলেন। ইহার জন্ত ৪ গিরা অতিরিক্ত 

কাপড় ও ডক লইতে হয়। ডবল ব্রেষ্ট সামনাঁয় বুক পকেট দিতে হয়না, 
তবে ঘড়ীর ক্ষুদ্র পকেট বাম পাঁশে হইতে পারে। প্লেটদার সামনা 

কামীজ্ের দৈর্ধের 'ঘর্ধেক লম্বা অর্থাৎ ১৬ গিরা কামীজের অধ ৮ ্িরা 

লম্ব| কাটিয়! দক্ষিণ খণ্ডে বোতাম পাটীর ফালি যুড়িতে হয়। 

পিঠ ও কফের সহিত যুক্ত আন্তিনের কাপড় কেহ প্রেটদার, কেহ 
চুনট ফরিতে বলেন। আর এক প্রকার মলাইকফ হইতে পারে। 
মলাইকফ আস্তিনের কাপড় ১১ গিরা দীর্ঘ লইতে হয়। কারণ তাহারই 
উপরে চিত্রানুরূপে ৩॥০ গিয়া দীর্ঘ ১।০ চওড়। এক পাত কফ ইস্তী যুক্ 

রূপে বসাইতে হয়। , 

কামীজ সেলাই করিতে আরম্ভ করিলে প্রথমে পীঠের মধ্যস্থলে প্লেট 

বা চুনট করিয়া ঘাড়ীর সহিত থিলনী দ্বারা যুড়িয়া৷ একটিমাত্র ,বখেয়া 
করিতে হয়। গীঠের প্লেটের যে ভীজ দিয়! কাপড় কাটা হইয়াছিল, 

সেই তীঙ্সের উপরের মাথা হইতে ৩ গিরা নিয় পথ্যন্ত লম্বা পেনুজ দিয়া 

সুতার মাথা ২ ফের বখেয়! দ্বারা আটকাইয়! প্লেট চিরিয়া তাহার 
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মধ্য স্থলটি প্লেটের মধ্যস্থানে স্থাপন করিয়া মুখে খিলনী করিবে। তাহার 
পর ঘাড়ীর ২ খণ্ড কাঁপড়ের সরল প্রান্ত গীঠের নীচে এক পাট উপরে 

এক পাঁট সমান ভাবে খিলনী করিবে । উপরের পাট উল্টাইয়্! বামদ্িকে 

তাজ দিয় তাঁজের জড়ে বা লবে পূর্বকথিত একটিমাত্র বখেয়! দিলেই 
ঘাড়ীর নীচের পাট প্র সঙ্গে বখেয়! করা হইবে। তাহার পর নীচের পাট 
উল্টাইয়া ভাজ দিলেই ঘাড়ী বসান শেষ হইল। 

কোন কাপড়ের ভজের বা যোড়ায় অতি প্রান্তে এক সুতা ব্যবধানে 

বখেয়া দিলে উহ! লব এবং ১ কি ১॥* ধান ব্যবধানে থাশ বথেয়। দেওয় 

বল! যায়। বখেয়ার এই লব ও খাশ ছুইটা স্থান ম্মরণ রাখিতে হয়। 

তাহার পর সামনায় বোতাম পটা ও প্লেট সেলাই করিয়া! বাম পাশে 

৫ গিরা নিম্নে বুক পকেট বসাইতে হয়। এই সেলাইগুলি অন্ত তৈয়ারী 
কামীজে কিরূপে করা হইয়াছে দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে । শিক্ষকের 

নিকট শিখিয়। তদনুরূপ করিলে ভাল হয়। 

তাহার পর ঘাড়ীর সহিত সাঁমন! যুড়িয়। কাধের ছুই পাশে একটি 

করিয়া বখেয়া দ্িবে। কলারের খণ্ড মধ্যে যোড়৷ স্থলে ভিতরে বখেয়৷ 

দিয়! চিরিয়! ইস্তীর সহিত এক পাট নীচের প্রান্তে ভ'জ দিয়! খিলনী 
করতঃ অপর পাট সহ ভিতরে বখেয়া দিয়! উল্টাইয়৷ খিলনী করিবে। 

তাহার পর গলার বেষ্টন কাটিয়৷ প্লেটের অর্ধাংশ বাদে কলার বসাইবে। 

কলার গলার বেষ্টনের মাপ ৭ গির! স্থলে ॥%* রেশী রাখিতে হয়। তাহার 

পর প্লেট সহ কলারের উপরে খাস বখেয়। ও জড়ে লব খাশ ছুইটি বখেয়! 

দিবে।৪ 

তাহার পর সামন! ও পীঠের ছুই পাট একত্রে হই পাশে দরজ গাই-ছুম 
অর্থাৎ গাভীর পুচ্ছের স্তায় উপরে চওড়া, নীচে সরু ভাবে লম্বা পেন দিতে 
হয়। দরঞ্জ রত চওড়। হইবে তদনথরূপ সামনার পাট হইতে গীঠের পাট 
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ব্যবধানে রাখিয়া পেন্ুজ দিবে। দক্ষিণ পার্থর দরজ নীচে হইতে এবং 

বাম পার্থের দরজ উপর হইতে পেন্থজ দিতে আরম্ভ করিয়। বে স্থানে 

পকেটের কুটক! দৃষ্ট হইবে তথায় (২।* গিরা স্থান) ছুই পাট সমান ভাবে 
পেস্থুজ দিবে । তাহার পর সামনার পাট মুড়িয়া খিলনী করিবে এবং 

পকেটের স্থানের ঢুই পট চি'রয়! ছুইটি অগ্রশম্ত দরজ খিলনী স্করিবে। 

তাহার পর দাঁওন মুডিয়া খিলনী করিয়৷ উভয় পাটের নীচেকার সংযোগ 

স্থানে ছুই পাশে ছুইটি বেঞ্জী বসাইয়! দরজ ও দাওন একত্রে বথেয়। 

করিবে। বেঞ্জী ছুই তিন প্রকারে বসান যাইতে পারে। বেজী দিলে 

কাপড়ে টান লাগিলে ছি'ড়িতে পারে না । 
তাহার পর আস্তিনের সেলাই আরম্ভ করিতে হয়। প্রথমে কফের 

ছুই খণ্ডের থে যে প্রান্তে ছিল৷ থকিবে শাহ। নীচের পাটে পড়িতে হয়। 

ছিন্ন পাটের প্রান্ত ডকের লম্বা! প্রান্তে মুড়িয়৷ খিলনী করতঃ ছুই পাশে 
ভিতরে বখেয়৷ করিয়! উ্ঠাইয়। খিলনী করিবে। তদনস্তর আক্তিনের 

পাটের ষে যে স্থানে খে।লা রাখিবার ত্বন্য ঝড় কুটক1 দৃষ্ট হইবে, তাহা 

দরজাকারে মুড়িয়া খিলনী করি! কাপড়ের মহুরীর দিকের মধ্যস্থলে প্লেট 
ঝা চুনট করিয়! কফের ডকযুক্ত পাট উপরে রাখিয়! উহার মধ্যে 8 ইঞ্চ 
প্রবিষ্ট ভাবে খিলনী করিবে । তাহার পর ছুই পাশের খোলা দরজ সহ 

কফের মুখে খাশ বখেয়। ও জড়ে লব ও প্রায় অর্ধ ইঞ্চ চওড়। খাশ বথেয়া 

দিবে। তাহার পর আস্তিনের দরজ অর্ধ ইঞ্চ চত্তড়! ভাবে ছিলার প্রান্ত 
নীচে রাখিয়া থিলনী করিয়া লব ও চওড়। খাশ বখেয়! করিলেই আস্তিন 

প্রস্তুত হইল। ইহার পর আন্তিনের দরজ বগল ও কাধের মধ্যে রাখিয়া 

বগলের স্থান সরু হুইয়। ক্রমে উপরে প্রায় এক ইঞ্চ চওড়া! মোহড়ার দরজ 

থিলনী করিয়৷ মেরুদণ্ডের স্থান অর্থাৎ পিঠের ঠিক মধ্যস্থল হইতে কফ 
পধ্যন্ত মাপ ১৪ গির! হইয়াছে কিন। দেখিরা 'বখেয়া করিবে । তাহার পর 
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পাশের পকেট থিলনী করিয়৷ বখেয়! দিলেই কামীজ সেলাই শেষ হৃইল। 
সমস্ত খিলনীর সুতা! খুঁলিয়৷ পরিফার করিয়! সামনায় ৪টী ও কফে জোড়া 
কাজ ঘর করিবে। সামনার় বদি বোতাম টাকিতে হুয় তাহা হইলে কাজ 
ঘরের রন্ধ, যোগে পেন্সিলের দ্বাগ করিয়া বোতাম ট"কিলেই কামীজ 
ব্যবহার ধোগ্য হইবে। ৃ 

কোট |- কোট প্রায় জীন, বা তুদ্রপ ১২।১২॥০ গিরা বহরের 
কাপড়ের হইয়া থাকে। কাশ্মীরা, সার্জ, বনাত, ফুানেল প্রভৃতি 
গরম অর্থাৎ পশমী এবং গরদ, তসর, এরগী, মুগা, সাঁটান প্রভৃতি 
রেসমী কাপড়ের কোট হইলে তাহার ভিতরে আস্তর বা লাইনাং দিতে 
হয়। পশমী কাপড়ে কলিকো।, প্যানেল, ইটালিয়ান প্রভৃতির আন্তর এবং 
রেসমী কাপড়ে লংক্লথ ৷ নয়ন স্ুকের আস্তর দিতে হয়। আতন্তরদার 

কোটের কাট! পকেট হইয়া! থাকে, কিন্ত জীন, একঙ্গোল! ব্রাউন হলাও, 
কেনানোর প্রভৃতি ২৭ ইঞ্চ বহরের সৃতি কাপড়ের কোট আসন্তর দিতে 

হয় না, এবং উহার তালী পকেট হইতে হয়। তবে কাট। পকেট হইলেও 

ব্যবহার বিরুদ্ধ হয় না, 1কস্ত গরম কাপড়ের তালা পকেট ব্যবহার বিরুদ্ধ 

বলিয়৷ জানিবে। 

আমরা প্রথমে সুতি কাপড়ের কোটের বিষয় বালব। কোটের মাপ 

লইয়৷ লম্বা যত হয় তাহার ছিগুণ কাপড় দ্বার! সামন! পিঠ এবং আস্তিন 

বত লা! হয় তাহারও ডবল কাপড় লইয়া সেলাই ও মোড়াই বাবত ৪ 

গির1 কাপড় অতিরিক্ত লইতে হয়। শরীরের মাপ লইয়া কত কাপড়ের 
প্রয়োজন তাহা স্থির করিতে হয্ব। 

লনা রি »* ১৪ গির! 

বুক ৪০৩ ১৬ ৮ 

পু _ কোমর বা পেট ... ১৫ ৬ 
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আন্তিন ...  ..* ১৪ গিরা, পুট ৩॥০ 

কলার *** রে 

পকেট ৩টা. সাধারণ কলার। 

কাপড় সামন! ১৪, পিঠ ১৪--২৮ গিরা, আস্তিন ১০।*-+-১৯॥০- ২১ 

গিরা, অতিরিক্ত ৩ গিরা মোট ৩।* বা ৩।* গজ জীনের ্রত্মোজন। 

অংশ- সামন! ২ থণওঁ, পিঠ ১ বা ২ খও, সামনার ফ্যাশন ২ খণ্ড, আস্তিন 

£তি হাতে ২ খণ্ড হিসাবে ৪ খণ্ড, কলার ২ খণ্ড পকেট ৩ খণ্ঁ, যদি 

আন্তিনে কফ স্বরূপ নীচে এক এক খণ্ড দিতে হয় তৎসহ মোট ১৭ খও 

কাপড় চিত্রান্রূপ কাটিয়! পরে সেলাই আরম্ভ করিতে হয়। 

কাপড় টানিয় মধ্যে ভাজ দিয়া 'চিত্রানগুরূপ প্রথমে পেন্সিলের দাগ 

করিতে হয়। কোটের মাপ ১৪ গিরা, সুতরাং অর্ধ গিরা সেলাই ও 

মোড়াই বাবত ধরিয়া সামনা ১৪॥০ গিরা-লম্বা, এবং পিঠ সামনা অপেক্ষা 

এক গির1 কম, লম্ব৷ ১৩/০ গির৷ দাগ করিবে! বুকের মাপ ১৬ গিরা 
স্থলে ১, গির! তৈয়ারি হুইবে, সুতরাং সেলাঈএর হুক অদ্ধ গিরা ধরিয়া 

ডবল কাপড়ের প্রান্ত হইতে ৯॥০ স্থলে ৬০ গিরা মাপ করিবে । কাধের 

মাপ মোট ৪ গির! দাগ করিয়া গলার গোলাইএর মাপ ১॥* গিরা দাগ 

করিয়! নিম্ন দিকে বক্রভাবে ১1০ গিরা গোলাই দাগ করিয়া কাধের মাপ 
৩ গিরার নিয়ে আন্তিনের মোহড়ার গোলাই ৩॥৯ গিরার নিয়ে বুকের 

মাপের দাগ দিবে এবং গলার মাপের স্থান অর্থাৎ কাধের মাপের নিম্নে ৯ 

গিরার নীচে কোমরের ব। পেটের মাপ ১৫ গিরার অর্ধ ৭ এবং সেলাই 

এর হুক অর্ধ গির। সহ ৮ গির! স্থলে ৬ গির! মাপ করিবে; তাহার পর 

দাওনের মাপ ৭॥* গির! দাগ করিবে । ইনার পর ডবল কাপড়ের নীচের 

দিক হইতে পিঠের মাপের দাগ দিতে হইবে । পিঠের উপরে গলার মাপ 

১ গিরা, কাধের মাপ ১ গিরা নিয় পর্যাস্ত সেলামীভাবে ৩ গরিরা, তাহার 
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নিয়ে মোহড়ার মাপ ২ গিরার নিম্নে বুকের মাপ ৩।০ গিরা, কোমরের মাপ 
২০ গিরা, দাওনের মাপ ৩ গিরা, মাপ করিয়। কাপড় কাটিবে। সামন৷ 

ও পিঠের মধ্যবর্তী খণ্ড দার! ফ্যাশন কাটিবে। 

চিত্রানুরূপ সমস্ত অংশ কাটিয়া সেলাই আরম্ভ করিতে হয়। পিঠ কেহ 
২খও কাটিরা মধ্যে ধনুকের মত ঈবৎ বত্রাক্ৃতি করে, কেহ বা আস্ত 
রাখে 

প্রথমে সামনার ফ্যাশন ভিতরে বখেয়। দিয় উপ্টাইয়া পাশে তুরপাই 
অথব! বখেয়া করিবে। তাহার পর বুক পকেট ৫ গির! নীচে ও পাশ 

পকেট ৯ গর নীচে বসাইয়। ডবল বখেয়! করিয়া, 'সামনা পিঠ যুড়িকনা 
মাপ অনুসারে ঠিক হইলে পরে কাধের দরজ সেলাই করিবে। তাহার 

পর কলার বসাইতে হয়। কোটের সামনার দাহিনা পাটে বোতাম 

ও বাম পাটে কাজঘর করিতে হয়, এজন্য দাহিণ1 পাটের ফ্যাশন যুক্ত 

উপরের যে স্থান হইতে কলার বনাইবে তাহা ১॥ ইঞ্চ বেশী থাকে, 

কারণ কলারের মুখের সো! বোতাম টণকিলে তাহা কাজের নীচে 
পড়াতে ফাক দেখার দ|। কলার খিলনী কর। হইলে দাওন অর্থ ইঞ্চ 
চৌড়া পটার মত খিলনী করিয়া কলে বথেয্। করিতে হয়। সামনায় 

ও কলারে যোড়া বখের! লব ও খাশ হিসাবে করিতে হয়, কেহুব! 

অর্ধ খাশ করিয়! মাত্র একটী বখেয়া করে 

আন্তিনের কফ ছুই গির1 মন্রীয় দিকে খোলা রাখিবার নিয়ম । 

প্রথমে সন্মুখের দ্রজ উপর ও নীচের পাট যোগে কিঞ্চিৎ সরুভাবে 

সেলাই করিয়া! পরে কফের নিচের পাট যুড়িয়৷ বথেয়! করিয়া উপ্টাইয়। 
যৌড়া। বথেয়! কাঁরবে। কফ সেলাই হইলে পাশের চৌড়া দরজ 

বথেয়। করিলেই আন্তিন তৈয়ার হইল। 

ইহার পর আস্তিন যুড়িলেই কোট প্রস্তুত, হইল! আন্তিন বসাইতে 
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হইলে সামনার গটের গোলকার হেতু উহাকে তালপাত ও পিছনের 
ধনুকের মত বক্রাকৃতি হেতু উহাকে গোলপাত বলে। এই তালপাত 
গোলপাত পশ্চান্তাগের চৌড়া দরজের প্রা ছুই ইঞ্চ নিয়ভাগে ভাঁজ 

দিলে বক্রাকারে ৪ইঞ্ হওয়। আবশ্ক। কোটের যোহা! ভাজ দিয়া 

তাহার উপর আস্তিনের ভখজ দেওয়৷ উক্ত ৪ইঞ্চ মাপের দাগ পেন্সিল 

দ্বারা করিবে। এই দাগের অপেক্ষা! অর্দ ইঞ্চ নান ভাবে মোহড়া 
কাটিয়৷ কাধের দরজের ২ইঞ্চ পশ্চাতে পিঠের দিকে আন্তিনের চৌড়া 

দরজ রাখিয়া! খিলনী করিবে । যদ্দি মেরুদণ্ডের সন্ধিস্থান অর্থাৎ পিঠের 

মধাবত্তী দরজ কলারের মধ্যস্থল হইতে মনরী পর্য্যস্ত মাপ ঠিক হয়, 

অর্থাৎ পুট সহ ১৪ গির] হয়, তাহা হইলে আন্তিনের পাট অর্থ ইঞ্চ 

বেশী রাখিয়৷ মোহড়ার দরজ কাধের দরজের সমান বা ঈষৎ কম চৌড়া 
ভাবে মুড়িয়া লবে ও খাশে বথেয়া করিবে। 

অনন্তর খিলনীর সুতা! খুলিয়! পর্ধিফার করিয়া! সামনার বাম ভাগের 

পাটের কলারের মুখের নিম্ন হইতে পকেট পধ্যস্ত ঈগির! স্থানের মধ্যে 

ভাজ দিয়! দাগ করিবে, এবং উহার উপরের অংশের মধ্যে ভাজ দিয়া 

দ্বাগ করতঃ নীচের অংশের মধ্যেও এরূপ আর একটি দ্বাগ করিলে পাঁচটি 

অনুসারে পাঁচটি কাজঘর সেলাই করিবে । বোতাম প্রবিষ্ট হইতে পারে 

এত বড় কাঞ্ধঘর কাটিয়া সেলাই করিলেই ঠিক হইবে । দাহিন৷ পাটে 

কলারের মুখের নীচ হইতে পাঁচটি বোতাম টাকিয়া! লইবে। আত্তিনের 
কফে ৩টি অথবা ২টা হিাবে ছোট বোতাম অর্থাৎ ( ওয়েষ্ট কোটের ) 

বোতাম ট"াকিলেই প্রস্তত শেষ হয়। পকেটের মুখে ও কঁলারের ভিতরে 

ইস্তী দিতে হয় এবং স্থৃতি কাপড়ের কোট হইলে পকেটের নীচে 

সামনার ভিতরের দিকে টানা পটা দিতে হয়। টান! পটা ন! দিল ক্রমে 

সামনার কাপড় সহ পকেটের পাশের কোণ ছিড়িয় ধাইতে পারে । 



৩৮ সীবন-শিক্ষা-সোপান। 

কাশ্মীরা, বানাত, সার্জ, পট্ট,, ফানেল প্রভৃতি গরম কাপড়ের কোট 

হইলে নীচে কেলিকো, পেনেলা, বা ইটালিয়ান প্রভৃতি কাপড়ের আন্তর 
(লাইনিং) দিতে হয়। আস্তিনে এক প্রকার ডোর! ভাল ছিটের লাইনিং 

দিতে হুয়। ক্রিকেট ফানেলে লাইনিং দিতে হয় না, কারণ ধোপ 
পড়াতে ফানেল লম্কুচিত হুইয়া যায়, তখন সৃতি লাইনিং বড় হইয়া 

গড়ে। গরদ, মুগা, তসর, বাপ্তা, প্রভৃতিতে লংক্রথ বা খাপি নয়নস্থকের 

আন্তর দিতে হয়। উহার আন্তিনেও গায়ের অনুরূপ কাপড়ের আন্তর 

দিতে হয়। একগ্রজ বহরের কাপড় হইলে আন্তবের জন্য ২॥* গজ, খুব 

বড় কোটে ২ গজ আবশ্তক হয়। ক্যালিকো, পেনেল৷ ১২ গিরা 

বহরের হইলে কোটের মাপের দ্বিগুন অর্থাৎ ১৪ গির! লম্ব; কোটের জন্ত 

২৮ গিরা, পকেটের জন্ত ৮ গিরা, এই ২।* গজ, এবং আন্তিনের জন্তয 

সাটান ছিট ১০ বা ১২ গিরা আবশ্তাক। 
সামনার ফ্যাশনের সহিত আস্তর যুড়িয় বেয়া! করিয়া কাধ হইতে 

বুক ৫কি৬্গির! নিয় পর্যাস্ত তুলার প্যাড মেশিনে কুইল্টীং সেলাই 
করিতে হয়। তাহার পর পকেট প্রস্তুত করিবে। স্বন্ধ হইতে পাচ 

গির! নিয়ে বামপাটে উপরের পকেট ঈষৎ সেলামী তাবে ২" গ্ির। 

এবং নীচের পকেট দরাওনের সরল রেখায় কাধ হইতে ৯ গিরা অর্থাৎ 

কোমরের স্থানে ২॥* গির। মাপে খড়ী মাটি অথবা লাল পেন্সিল 
বার দাগ করিবে। কাপড় লদর দিক ভিতরে রাখিয়া সমানে ভাজ 

দিলে মফন্বল দিক বাহিরে পড়িবে । এই মফম্বল দিকে দাগ করিতে 

হয়। মোহড়র মধ্যস্থল হইতে নীচের পকেটের পার্থের ১ ইঞ্চ ভিতর 

পর্য্যন্ত ডার্ট প্রস্তত করিতে হুয়। ডার্ট না দিলে কাপড় গায় ভাল বসে 

না, বুকের কাছে ফুলিয়া থাকে । * পকেট ও ডাটের দ্বাগ দেওয়! হইলে 

সাদ! সুতা দ্বার। মার্ক তুলিয়া! সদর দিকে তিনটি পকেটের মুখ কাটিবে। 



কোট। ৩৯ 

চিত্রে প্রদ্রপিত ভাবে (1991) ডাট ঈষৎ বক্রভাবে ভিতরে বখেয়া করিয়া 
ইন্ত্রী দ্বারা চিরিয়! দিবে। 

গরম কাপড়ের দরজ, ডাট, পকেটর যোড়া, অনেক স্থানেই 

ইস্ত্রি করিবার প্রয়োজন হয়। ইস্ত্রী ৫ হইতে ৮ পাউও ওড্ুনের হইলেই 
ভাল হর, তবে খুব পুরুকাপড়ের জন্য ১* পাউও ইন্ত্রীও ব্যবহৃত হয়। 

ইন্ত্রী কয়লার আগুনে গরম করিয়া! প্রথমে শু সুভিকার উপর ঘষিয়া 
নির্মল ও মত্থণ করিতে হয়। কোন টুকরা কাপড়ের উপর চাপিয়! 

উবার উষ্ণতার উপযোগীতা বুঝিতে হয়। অত্যুষ্ণ হইলে বস্ত্র খণ্ড যদি 

পুড়িয়া যায় তাহা হইলে ইন্ত্রী ক্ষণকাল রাঁথয়। দিয়! কিঞিৎ শীতল 

করিয়। লইবে। ইই্ত্রীর গায় জলের ছি ট! দ্বিলে যদি তৎক্ষণাৎ বাম্পাকারে 

জল গু হয়, তাহা হইলেই উষ্ণত। ঠিক হুইয়াছে বলিয়! জানিবে। 

ইন্ত্রিকরিবার জন্ত এক থণ্ড সুমক্যণ ১ ইঞ্চ পুরু, ৩০ ইঞ্চ দীর্ঘ এক 

প্রান্তে ৩ ইঞ্চ অপর প্রান্তে ৬ ইঞ্চ পরিসর উভয় প্রান্তই গোল সিলিবোর্ড 

ব। লাবরোদ নামক কাষ্ঠ ফলকের উপর কাপড় রাখিয়৷ ইস্ত্রি করিতে হয়। 

বখেয়। করা দরজের ফোড়া চিরিয়! অল্প জল দ্বার] ঈষৎ আর্দ্র করিয়া 

তাহার পর হুস্ত্রী সবলে সন্দুখের দ্বিকে ঠেলিয়া ঘষিলেই উত্ভাপে দ্রজের 
উভয় পাট বিস্তৃত হয়! তর্দবস্থায় রহিয়া যায়। ইস্ত্রি করিতে দেখিলেই 

এ বিষয়ে ক্রমে অভিজ্ঞান ও অভ্যাস জন্মে। 

কোন কোন গরম কাপড়ের কোটের নীচের পকেটের মুখে কাপ 
(719 ) ঢাকন। দিবার প্রয়োজন হয়। কেহ বা ওয়ালিট ঝ! পটা দিতে 

বলেন। কোন ভাল দ্রজীর তৈয়ারী একটি গরম কাপড়ের পুরাতন 

কোট সাবধানে খুলিয়। দেখিলে কোন স্থানে কিরূপ সেলাই করা হইয়াছিল 
তাহ! বুঝিয়৷ তদমুসারে প্রত্যেক অংশ* সেলাই কর! বর্তব্য। [্ইরূপে 

সমস্ত সেলাই শেষ হইলে খি্পনী খুলিয়া সমস্ত কোটটির উপরে একবার 



৪০ ূ সীবন-শিক্ষা-সোঁপান। 

ইস্ত্রি করিলে দেখিতে পরিষ্কার ও পরিপাটী হয়। এইকবূপ ইন্ত্রি করিবার 
জন্ত এক থণ্ড খুব পরিষ্কার ধৌত ১৮ ইঞ্চ দীর্ঘ, ১২ ইঞ্চ প্রস্থ পুরাতন বসত 
খণ্ড জলে ভিজাইয়! নিংড়াঁইয়৷ কোঁটের সামনা, পকেট, কলার, আস্তিন যে 
যে স্থানে ইস্ত্রি করিতে হইবে তছুপরি বিস্তৃত করতঃ তাহার উপর গরম ইস্ত্রী 

সবলে চালাইবে। এই আর্ত বস্ত্র থকে দরজীর! ঢুমফ্রকু বলে। এরূপ 
করিবার উদ্দেশ্য কাপড় ময়লা হইতে পারে না। তাহার পর কাজ ঘর 

সেলাই করিয়া বোতাম টাকিয়া কাপড়ের ক্রুশ ছার! ঝাঁড়িয়া দিলেই কর্ন 
খেষ হইল। 

তসর, গরদ, বাপ্ত। প্রভৃতি রেসমী কাপড়ের কোট ভাস্তর না দিলে 

জীন, এঙ্গোল!, কেনানোর প্রভৃতি হ্ৃতী কাপড়ের কোটের মত সেলাই 

হয়, কিন্ত আন্তর দিলে দরজ্ মাত্রেরই লবে একটি করিয়া বখেয়া দিতে 

হয়। কেবল সামনা, কলার ও আন্তিনের কফে লব খাশ যোড়! বখেয়া 

দিলেই ভাগ দেখায়। 
পার্সী কোট, চায়না কোট, ইংলিম টাইট্ কোট, কাহারও কেপ কলার 

বা টরন্ কলার, কাহারও বৰ! বুক পর্য্যস্ত টরন অর্থাৎ উ্টান কলার হয়। 

সাছেবদিগের চেষ্টার ফিল্ড কোট, অফিস কোট, ড্রেসিং কোট, রাইডিং 

কোট নান প্রকার হয়। তণ্তাবতের নমুনা দেখিয়া তদনুরূপ সেলাই 
করা কর্তব্য । 

প্যাণ্ট লন-_ প্যান্ট, লনও নানা প্রকারের ও নানা নামের হয়। 
প্যাপ্ট, বা ্াপ্ট,লন একটু টিলা ঢালা, ট্রাউজার আঁট! সাঁটা, নিকার 

বকার হাটু পর্যাস্ত, রাইডিং ব্রিচ পায়ের কবজী পর্য্স্ত নিমের পার্থ 
যোতাম আটা । এস্থলে সাধারণ প্যাণ্ট,লনের বিষয় বণিত হইল। 

প্যাপ্ট লনের মাপ ।_ ৃ 
লম্বা কোমর হইতে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত পার্খ হইতে ২* গিরা 
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৪১ পৃষ্ঠায় লিখিত প্যাণ্ট,লনের চিত্র 





প্যাপ্টলন | ৪১ 

কোমর বা নাভীর বেষ্টন ৪ ».১৩ গিরা 

পাছার বেষ্টনী **, রঃ ১৫ ॥ 

লেঙ্গট! নাভী হইতে ছুই জঙ্ঘার মধ্য দিয়া পশ্চাতে 
মেরুদণ্ডের সন্ধি ঃ এ ১৩ এ 

জজ্ঘাত্স বেষ্টন ... রঃ রর ৮ , 

গোড়াঁলী বেষ্টন ... রি রঃ ৭ 

কোমরে ঘড়ীর পকেট, ছুইটি পাশ পকেট। কাপড় ধোলাই শীন 
২/* গজ । 

ংশ__২ সামনা, ২ পিছন, কাজপটী, বোতাম পটা, ২ ষ্্যাপ। 

পকেটর জন্য অর্ধ গজ পুরু লংক্রথ, পিতলের বোতাম বড় ৭টি, ছোট 
৫টি, বকলস ১টি। 

চিত্রান্ুরূপ ভাজ করা! ডবল কাপড়ে সামনা ও বিপরীত দিকে 

পেছনের কাপড় প্রথমে পেহ্সিল দ্বার! দাগ করিতে হয়। মাপ অপেক্ষা 

লম্বা ১ গিরা বেশী কাটিতে হয়, কারণ গোড়ালীর দিকে ১॥০ ইঞ্চ 

চৌড়া পটী সেলাই করিতে হয়! কোমরের মাপ অপেক্ষা ১/* গিরা, 

পাছার মাপ অপেক্ষা ২ গিরা, জজ্ঘার ম!প অপেক্ষা ১০ গিরা, গোড়ালী 

অপেক্ষা ১ গিরা মাপ বেশী রাখিয়। দাগ করিবে এবং সেলাইএর হক 
১ইঞ্চ বেশী রাখিয়। কাপড় কাটিৰে। সামনার ২ পাট অপেক্ষা পিছনের 

২ পাট ১ গির! বেশী হওয়া! উচিত। সাম্নার কোমর ৬।০ গিরা, লেঙ্গটা 
নিয়ভাগে ৭ গিরা, পাছা ৭/* গিরা, জজ্ঘা কোমর হইতে ৯গিরা নিয়ে 
৪ গ্রিরা, এবং গোড়ালী ৩1* গিরা দাগ করিবে । পিছনের ২ পাট 

কোমর ৮॥০ গির1, লেঙ্গটা বা. পিছনের দরজ ৮ গিরা অথবা উপরে 

যোড়া হইতে ৭ গিরা, পাছ! ৯ গিরা+ঠজজ্ঘা ৫ গিরা এবং গে 
৫ গির1 দাগ করিবে। 



৪২ সীবন-শিক্ষা-সোপান। 

এইরূপ মাপ অনুসারে কাপড় কাটিরা সামনার কোমরের ২ গিরা 

নিয়ে ২।* গ্িরা পকেটের মুখ রাখিয়। ছুইটি পকেট সেলাই করিবে। 

তাহার পর পাশের খাড়া দরজ একটি অদ্ধ খাশ বথেয়া করিবে। 

পরে সামনংর বামদ্দিকে কাজপটা ও দক্ষিণ পাটের সহিত বোতামপটা 

যুড়িবে। ইহার পর সামন। ও পিছনের পাট যুড়িয়৷ ছুইটি পায়ের 

ভিতরের দুইটি দর্জ একটু কম চৌড়াভাবে সেলাই কারবে। তদনস্তর 
কাজপটী ও বোতাম পটীর ২ গিরা নিম্ন পর্যন্ত উভয় সামনার দরজ 

এবং ভিতরের দরজের মুখ হইতে পিছনের ক্রমে চৌড়া উ্দধগামী দরজ 
খিলিয়! ছুইটি বথেয়! করিবে। তাহার পর লংক্রথের পটা দ্বারা কোমর, 
উপরে লব খাশ যোড়! বখেয়।৷ ও নীচে তুরপাই করিবে। ইহাতেও 

সামনা! তালপাত ও পিছন গোলপাত ভাবে কাটিতে হয়। এজন্য 

গোড়ালীর পটা প্রথমে ভাজ দিয়া থিলনী করিয্না পরে তুরপাই করিবে। 

একটি প্যাণ্ট,লন দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে | ইহার পর বকলসের 
ট্যাপ ছুটি ডবল কাপড়ে সেলাই করিয়া! পশ্চান্ভাগে ১ গিরা নিয়ে 

সমরেখায় বসাইয়া বখেয়! করিয়া সমস্ত থিলনীর সুতা খুলিয়া! ফেলিবে। 

কাজপটাতে পাঁচটি কাজঘর প্রস্তুত করিবে। বোতাম পটাতে পাচটা 
ছোট বোতাম, গ্যালিসের ৬টী ঝড় বোতাম, কোমর পটীর মুখে 

বড় বোতাম, ই্্র্টাপের বামদিকেরটিতে বকলস আটিলেই রি লন 

প্রস্তুত হুইল। 

গরম কাপড়ের প্যাণ্ট,লনের পিছনের ২ পাটে পাশ হইতে ২র্গরা 

ব্যবধানে এবং কোমর হইতে ৩॥* গির! নিয় পধ্যস্ত পিছনের দরজের. 
সমরেখায় ভাট প্রস্তর করিতে হয়। ডা প্রস্তুত করিলে কাপড় বসে 

ভাল'। ভাটের সেলাই উপরে চৌড়া, ক্রমে সরু ঘরজ বখেয়! করিয়া 

স্ত্রী বারা! চিরিয় পকেটের কাপড়ের পণী ছার! সুড়িয়া তুরপাই করিয়া 
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দিতে হয়। পাদ্ের ভিতর দিকের ছুইটি দরজ বখেয়া করিয়! ইন্ত্রী দ্বারা 

চিরিয় দিবে । গোড়ালীর পটী তুরপাই না করিয়! জিঞ্জিরা করিলেই 
ভাল হয়। পুরাতন ভাল নমুনার প্যাণ্ট,লন খুলিয়া কোন স্থানে 
কিরূপ সেলাই করিতে হয়, অনুকরণ করিলেই এ বিবয়ে ভাল্/*্মভিজ্ঞান 
জন্মিবে। সেলাই শেষ হইলে গরম কাপড়ের প্যাণ্ট,লন আর ছুমক্রক 
যোগে ইন্ত্রি করিয়া লইবে। 

পাঁয়জামা- ইহা! টিলা ও চূড়িদার ছুই প্রকারে প্রস্তত হয়। পার়- 
জামার কোমরে রেসমী ইজার বদ্ধ (পায়জামার আর এক নাম ইজার ) 

প্রবেশের জন্য ৯ গিরা কাপড় মুড়িয়া ছুই মুখ খোলা পটা সেলাই 
করিতে হয়। টিলা পায়জাম৷ সোজা খাড়। কাপড়ে এবং চুড়িদার 

পায়জাম। ওরেপ কাপড়ে গায় আটা সাট! ভাবে প্রস্তুত করিতে হয়। 
ওরেপ অর্থ কাপড় কোণাকোণী ভণজ দিয়া কাটা । এইরূপ কাপড়ে 
টান লাগিলে সহস! ছি'ড়ে না, এজন্ত গায় কস৷ হইলেও টিকে । 

টিল৷ পায় জমার মাপ-_ 

লম্বব কোমর ব! নাভী হইতে গোড়ালী ২* গির!। 

কোমর বা নাভীর বেষ্টন .. ১৩ ১ 

লেঙগটা রহ ০০১৩ ১ 

গোড়ালী **" 556 82 

ইহাতে ২।* গজ লংক্লথ আবশ্তক। কিন্তু চুড়িবার পায়জামাতে ২ 
গেছি অধিক প্রয়োজন হয় না। পারজামার পকেট থাকে ন!। কোমর 
৯৬ গির1, পাছা! ১৮ গিরা, জজ্ঘা ১ গিরা, গোড়ালী ৮ কি ৯ গর 

রাখিতে হয় । হার পাশে দরজ্ হয় ন। প্রথমে সামনা ও পিছন যাহ। 

উভয়ই সমান, উপরের দিকে মাথায় ইজজারবন্ধ প্রবেশের পটা তুরপাই 
করিয়! তাঁহার নীচে ১ গিরা হিমাবে ছুই দিকেই বখেয়া করিতে হয়। 
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তাহার পর ৭ গির। লম্বা! মাথায় অর্দ ইঞ্চ, মুখ ৩ গিরা চোড়া মিয়ানী 

নামক ত্রিভৃজাক্কৃতি ছুই থণ্ড কলি যুড়িয়া তাহার নীচে ছুই পায়ের দুইটি 
দরজ মিয়ানী সহকারে বখেয্। করিবে । তাহার পর গোড়ালী বা মনরী 

১ ইঞ্চ ছেঁড়া তুরপাই করিলেই টিল! পাজামা প্রস্তুত হইল। 
চুঁড়িদার পায়জাম! কাপড় ওরেপ কাটিয়৷ বখেয়! দ্বার। যুড়িয়! কোমর 

১৫ গিরা, জঙ্ঘা ৯ গির1, গোড়ালী পদ প্রবেশ যোগ্য ৫॥* বা ৬ গিয়া 

রাখিয়! মিয়ানী সহ ভিতরের দরজ বখেয়! করিবে । মৃনরীতে ১ ইঞ্চ 

চৌড়া ভাজ করা ওরেপ কাপড়ের পটা একটি বখেয়! ও তুরপাই দ্বারা 
সেলাই করিবে । চুড়িদ্বার পায়জামা টিলা! পায়জামারই অনুরূপ, তবে 

কাপড় ওরেপ ও প ছুইটি সরু হয়। ইহা! হিন্দুস্থানী, বিশেষতঃ পাঞ্জাবী 

স্্ীলোকেরাই অধিক পরে। প্যাণ্ট,লনের ভিতরে ড্র স্বরূপ পর! চলে। 
সাহেবের! যে পায়ন্বাম! ব্যবহার করেন তাহা! প্যাণ্ট,লনেরই অনুকরণে 

প্রস্তত হুয়। উহাতে কাঙজজ বোতাম করিতে হয়। গরম কাপড়ের 

প্যাপ্ট,লনের নীচে পায়জামা না পরিণে কাপড় শীঘ্রই ময়লা! ও নষ্ট হইয়া! 

যায় 

নিকার বকাঁর- মাপ কোমর হুইতে হাটু পর্যন্ত ১৪ গিরা। 
কোমর বা নাভীর বেষ্টন ১৩ গিরা। 

পাছার বেষ্টন ... পা 

লেঙ্গটা এ ৮,০১৩ 

ইহা! প্যাপ্ট,লনেরই অস্থ্রূপ, কেবল লম্বায় হাটুর গ্রন্থির নিম্ন পর্ধ্্ত 

যত হয়, ভদপেক্ষা ছই গিরা অধিক দীর্ঘ রাখিতে হয়, এবং গ্রন্থির নীচে 
দন আবন্ধকরণ জন্ত বোতাম বা ক্ষুদ্র বকলস বসাইতে হয়, সুতরাং 
মহুনীতে তদ্ুপযোগী ডবল কাপড়ের পটী দিতে হয়। পটার উপরে 
পাঁশের দরজ ২1০ কি ২॥* গির! খোল থাকে। পা! ছুইটি প্যাপ্ট,লনের 
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স্তার সোজ! ৮ গিরা ঘের থাকে, তাহ। চুনট করিয়া অথবা ছোট ছোট 
তিনটি প্লেট রচন! করিয়া হাটুর গ্রন্থির নিঃক্নর মাপ মত ৫ গিরা কিংবা 
যত হয় তাহ করিয়া! মহুরীর মুখের পটী তদপেক্ষা ১ গিরা অধিক 

প্রস্তুত করিতে হয়, কারণ তাহাতে বকলস আবদ্ধ হুইয়! থাকে । পাশে 

পকেট, পিছনে ষ্্যাপ সমগুই প্যান্টলনের মত। কাজপটা ও বোতাম 
পটীও তন্রপ। কাপড় জীন ২ গজ, পকেটের জন্ত লংর্থ আধ গঞ্জ 

প্রয়োজন হয় । 

ওয়ে কোট-_মাপ স্কপ্ধ হইতে নাভীর নিম্ন ১১ গিরা। 
বক্ষের বেষ্টন ... **. ১৫ ১ 

কোমর ব। পেটের বেষ্টন ১৪ , 

পকেট তিনটি, টরণ কলার, পিঠে লংক্রুথ ডবল, বকলসের ট্যাপ ছুইটি। 
সম্মুধের সামনার জন কাপড় ১২ গির! বা ২৭ ইঞ্চ, অন্তর লংক্লথ 

পিঠ সহ ১।* গজ আবশ্তক ' বোতাম ছোট রকমের পাঁচটি । গায়ের 

মাপ অপেক্ষা ১ গিরা বড় প্রস্তত করিতে হয় । 

প্রথমে সামনার কাপড় টানিয়! জমাইয়! সদর দিকে ভিতরে রাখিয়া 

ভাজ দিয়! প্যাটারণ অনুসারে দাগ করিবে। লম্বা ১১০ গির!, বক্ষের 

বেষ্টন ১৬ গিরা স্থলে ১৭॥০গির! প্রস্তত জন্য তদর্ধ সামনায় ৮৪* স্থলে 

৫৮০ 4-৫%০ 7০১১1, পিঠ ৬॥০, এই মোট ১৮গির! কাটিলেই সেলাই বাদে 

১৭০ গির! প্রস্তুত হইবে। সামনার মাপ বক্ষে ৫৪০, কমর ১৪1০ 

স্থলে বেশী ১% গিরা সহ ১৬ গিরার মধ্যে সামনার ছুই পাট ৫+৫-১*, 
পিঠ *গিরা কাঁটিতে হয়! চিত্রান্ুরূপ প্যাটরণ কাটিয়া! কাপড়ের উপর 

ফেলিয়া পেন্সিলের দাগ করিয়া কাপড় কাটাই কর্তব্য । 
ফ্যাশন ও টরণ কলারেরর জন্তণ আর ১২ গিরা কাপড় আবশ্তক। 

চিত্বান্ুরূপ কলার মধ্যে যোড়াভানব ৪ পাত ওরেপ বা ক্রসকট্ অনুসারে 
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কাটিবে। ফ্যাশনের কাপড় খাড়। অর্থাৎ কাপড়ের দীর্ঘের হিসাবে, 

কাটিতে হয়। সামনার আত্তর দুই পাট ফ্যাশন বাদে কাটিতে হয়। 
পিঠের লংরুথ ছুই পাট একত্রে মধ্যে ভাজ দিগ্না প্যাটারণ অনুসারে দাগ 

করিয়া কাটিবে। কোমরের ২ গির! উপরে ( নীচের প্রান্ত হইতে ) স্ট্যাপ 

ছুইটা দীর্ঘ* ৪ গিরা, জড়ে ১৮* গির।, মুখে ১ গির! চৌড়। ছুই খণ্ড কাপড় 
কাটিয়া এরূপ ভাজ দিবে যেন সেলাই চিত্রানুরূপ ঠিক মধ্যে পড়ে । 

সামনার উভয় পার্থ ৩টি পকেট হইতে হয়। দক্ষিণ পার্থে একটা, 

এবং বাম পার্শে হুইটী বসাইবার জন্ত স্কন্ধের ৫ গির! নিয়ে উপরের, এবং 

৯ গিরা নিয়ে নীটের পকেটের দাগ করিবে। ওয়ে কোটে কাট! পকেট 

হইবারই নিয়ম । পকেটের দাগ উপরেরটীর জন্ত মুখ ২ গিরা, নীচের 
ছুইটীর মুখ ২।* গিরা হিসাবে করিয়! কাটিয়া লইবে। প্রথমে পকেটের 
ওয়াঁলিট সেলাই করিয়! তাহার সহিত পকেটের খগ্তগুলি খিলিয়া বখেয়! 

শেষ হইলে ওয়ালিটের ছুই পাঁশের মুখ দুইটা বখেয়৷ ও তুরপাই করিয়া! 
দিবে। মুখ ছুইটী ১ ধান মোটা গোল, কড়া হইবে। একটা তৈয়ারি 
ওয়েষ্ট কোটের পকেটের মুখ দেখিলে এ বিষয়ে ভাল অভিজ্ঞান জন্মিবে। 

পকেট শেষ হইলে ফ্যাশন ছই খণ্ডের সহিত সামনায় আশ্তরের ছুই খণ্ড 

ধিলিয়৷ সদর দিকে লবে একটা মাত্র বখেয়! দিবে। তাছার পর ফ্যাশন 

যুক্ত আস্ভরটি সামনার উপর সমানে বিপরীত ভাবে স্থাপন করতঃ খিলনী 

করিয়া! সম্ফুখের দিকে কলার বসিবার স্থানের বাহিরে কলারের মুখের 
সমান হাফ. হইতে বখেয়! দিতে আরম্ভ করিয়া নীচের দিকের কোণ 
ঘুরিয়। ঘা)ওনের ভিতর বখেয়! পাশের শেষপ্রাস্ত পধ্যস্ত করিবে। তাহার 
পর সামনার বগলের গোলাই ৪1 গিরা ভিতর বখেয়া দরিয়া মধ্যে মধ্যে 
অর্ধ গিরা ব্যবহিত ৪টী কুট্ক দিবে। “কুটুক! না দিলে উপ্টাইলে মোহ- 
ড়ার তখজ ত্বীল বসিবে না। ইহা? পর আতন্তরটি উপ্টাইয়া নীচে 
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. ফেলিয়া! যাহাতে ফ্যাশন সামনার পাট অপেক্ষা ঈষৎ ভিতরে থাকে 
এরূপ ভাবে |খলনী করিবে, কিন্তু যে স্থান হইতে কলার টরণ হয়, 

তাহা পাঁচটা বোতামের সর্ধোপরিস্থ প্রথমটির অর্থাং কলারের হাফ, 

হইতে ১1০ কি ১%* গিরা নিয় পর্যন্ত ফ্যাশন অপেক্ষা সামনার 
কাপড় ঈষৎ ভিতরে দাবাইয়৷ খিলনী করিবে, কারণ কলার” সহিত এ 

ংশ টরণ করিলে ( উল্টাইলে ) উহা! উপরে দৃষ্ট হইবে । পিঠ জুড়িয়া 
কীধ সেলাই করিয়! কলার বসাইয়া৷ যখন কলার সামনাযর় ডবল বখেয়া 

দিবে, তখন পূর্বোক্ত অংশটিতে সামনার বিপরীত ব৷ নিম্নভাগে বখেয়| 

দিতে হইবে। 

যাহা হউক সামনার আস্তর উপ্টাইয়৷ খিলনী কর! হইলে ষ্্যাপ 
দুইটীয় জড় পাশের দ্বিকে চিৎভাবে (নীচের দিক উপরে ) পকেটের 

উপরে সোজা ফেলিয়া খিলনা কগিবে। তাহার পর পিঠের একপাট 

বিদ্বীত সমান ভাবে পাতিয়া তাহার উপর সামন! দুইটা চিৎ্ভাবে 

ফেলিক! প্রান্তে প্রান্তে লঙ্গড় 1দয়। তাহার উপর পিঠের অপর পাট 

প্রন্ূপ সমানে পাতিয়। গলার কাটা স্থান ভিন্ন চতুর্দিকে ঘুরাইয়৷ খিলনী 
করিবে। থিলনী কালীন বগল ও দ্বাওনে যেন সামনাদ্য়েব খিলনী 

কর! পাট পৃথক্ থাকে, অর্থাৎ বগল দাঁওন ও গল! ভিন্ন সামন! পিঠে 

একত্রে মাত্র পাশে খিলনী করা একেবারে হইলে গলার এক প্রান্ত হইতে 

ভিতর বখেয়া আরম্ভ হুইয়৷ অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরিয়া আসিতে হইবে। 

মোহড়ার পিঠের ছুই পাটের গোলাই ৩|* কি ৩%* গির! হইবে। ইহার 

মধ্যে অর্ধ গিরা ব্যবহিত তিনটী কুটুকা করিয়া দিবে, তাহ! হইলে 

উন্টাইলে মোহড়া পরিপাটীরূপে বসিবে। 

তাহার পর গলার কাটা ফাড় যোগে সামনার ছই পাট টানিয়! 

বাহির করিয়া সর্বত্র খিলনী এ ট্যাপ ছুহটীয় মুখ একত্রে ছুই তিন 
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গেঁচ স্ুত। দ্বারা টশকিয়! দিবে । কলারের পাটের যোড়ার স্থানে 

ৰখেয়। করিয়া! চিরিয়া ইস্ত্রি করিয়া! অথবা বড় কাচীর গোড়৷ দ্বাস। 

পিটিয়। মধ্যে ইন্ত্রী দিয়া ভিতর বখের। করিয়। উল্টাইয়। খিলনী 
করিবে । কলারটা ৭০ গির! তৈয়ারী হইবে । কলার বসাইবার 

সময় উল্টাউাবে অর্থাৎ টরণ হইবার উদ্দোশ্তে ভিতরের দিক উপরে 

রাখিয়! থিলিয়। ইস্তীসহ ভিতরের বখেয়া করিবে। তাহার পর অপর 

পাট পশ্চাভভাগে টানিয়। সরু তুরপাই করিবে । কলার বসাইয়া তৎসহ 
সামনায় একটা লব একটা ডবল খান বখেয়া পিঠের পাট পর্য্যস্ত করিবে । 
বগলে ও দাওনে একটী খান বথেয়। করিবে। 

ইহার পর থিলনীর সুত। খুলিয়া কাজধর প্রস্তুত করিয়া, বোতাম, 

টাকিরা, বকলস বাম ভাগের ই্রটাপে আটিয়। দিলেই ওয়েষ্ট কোট 

প্রস্তুত শেষ হইল । 
সিনা বন্ধ- মাপ স্কন্ধ হইতে কোমার ১১ এ 

বক্ষ বেন ... ০০১৫৮ 

কোমর বেষ্ুন ... .. ১৪ ৮ 

গলা বেষ্টন ... ০১১ ৬০” 

সামন। পিঠ একই কাপড় ১ গজ, হুই পাশে ছুইটি তালী পকেট। 

'গলায় সঞ্জাব, বগলে সঞ্জাব, দাওন মুগ দিলেই হয়, তবে কেহ 

সঞ্জাব দিতেও বলে। সামনান্্ কাজপটী ও বোতামপটার জন্ত ফ্যাশন 

বৎ হুইথণ্ড দ্বিতে হয়। পাশে কলিদার অথব! বেগরকলি অর্থাৎ সামন। 

ছুই পাট ,ও পিঠ এক পাট হুইতে পারে। মাপ অপেক্ষা এক কি ১০ 
গিরা বড় থাকিতে হয়। যদি কলিদার হয়, তাহা হুইলে স্বন্ধ হইতে 
৯ গির নিয়ে কলির ত্রিভুজের নিয়নে১ণ পর্য্স্ত সামনা পিঠসহ এক 

আঙ্গুল চৌড়। গ্রকটী কমরপটা উভয় সত সরু তুরপাই অথবা উপরে. 

॥ 
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(সদর দিকে ) বথেয়! দিবে। গলার ও বঙগলের সঞ্াবের উপরের প্রান্তে 

লবে বখেয়া, নীচের প্রান্তে সরু তুরপাই কর|ই নিয়ম, তবে বধেরা 

দ্বারাও কাজ চলিতে পারে। তালী দেবের পরিবর্তে কেহ বা কাটা 

পকেট করিতে বলে, কাটা পকেটের মুখে ওয়াঁলিট হবে, কিন পকেটের 

কাপড় ছই খণ্ড না হইয়া একখগুদ্বার! করাই নিয়ম । ওয়েষ্ট কোট 

পর্যযস্ত সেলাই করিতে শিখিয়া! সিনাবন্ধ সেলাই সম্বন্ধে অধিক কিছু 
জানিবার থাকে না। কাজঘর কেহ পাঁচ, কেহ ছয়, কেহ বা পটী 

হইতে ৯টি পর্য্স্ত করিতে বলে' বোতাম ঝিনুকের কামীজের বোতাম 

দিতে হয়। কেহ কেহ সিনাবন্ধে নিমার মত হাফ. আন্তিন পরে। 

আন্তিনযুক্ত হইলে উহার নাম ফতুই হয়। 

মিরজাই- ইহা সিনাবন্ধের মতই গায় আটা সাটা, তবে আন্তিন 
কজী পধ্যস্ত লম্বা হয়, এবং চাপকানের মত ছুই পাশে কলিদার, 

সামনার পার্দ। বাদামী, হিন্দুর দক্ষিণ পার্থ এবং মুসলমানের বাম পার্থ 
গোলাকার কাজপটা হুইয়৷ থাকে । 

মাপ স্ন্ধ হইতে কটির নিম্ন ১২ গিরা 

বক্ষঃ বেষ্টন ... ৮... ১৫ ৮ 
কটি ” ৮৮০০০ ১৩১ এ 

আন্তিন ১০০০০০১৩1০৮ 

গল! ০০০:০০০৬1%5 

কলিদার হইলে সামন! ৭ গিরা, পিঠ ৭ গিরা৷ চৌড়া, সামনার পর্দা, 
ক হুইতে নাভী, কেহবা নাভীর উপর পর্যন্ত ৬১ হইতে এ গিরাকে 
সেম্ত ধরিতে বলে। এই সেম্ভের নিম্ন পথ্যস্ত বোতাম অথব1 বন্ধ থাকে । 

আস্তিন ওরেপ. কাটা হয়, তবেসোজ! কন্পড়ের, মহরীতে সঞ্জাব অথবা 
কামীজের মত মলাই কফদার করিতে বলে। মোক্ড়ার নীচে চৌবগলা 

৪ ৃ 
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দিতে হয় । দাওনে ও গলায় সঞ্জাব দিতে হয়। সামনার় পর্দার গোলাই 

ও বোতাম বসাইবার স্থানে এবং গোল কাজপটীতেও সঞ্জাব দিতে হয়। 

বোতামের কাজধর ৯টী, কেহব! ৭টী করিতে বলে। বোতাম ন। হইলে 

কণ্ঠার উদ প্রান্তে ঘুণ্ডী ও পার্দার নীচে বন্দ লাগাইতে হয়। পকেট 
সামনার এক ব1 ছুই পাশে তালী অথবা কাট! হয়, তবে চাপকানের মত 

পাশে কলিতেও হইতে পারে। কাপড় ১গজ বহুরের ২ গজ আবপ্তক, 

তবে সপ্তাবের জন্ত আর ৪ গিরা এই ২* গজ লইতে হয়। সামনা 
পিঠের জন্ত ১২॥* গির! লম্বা ১ খণ্ড হইনুত ২ গিরা ফালী পৃথক 
করিয়। অবশিষ্ট ১৪ গিরার মধ্যে ছিড়িয়। ৭ গিরা হিসাবে হুই খণ্ড 

করিবে । আস্তিন ১৩ গিরার মধ্যে পুট ৩|* গিরা বাদে ১* স্থলে 
১০॥* বা ১১ গির! ১খও দ্বার! ছুইটী আত্তিন কাটিবে। অবশিষ্ট কাপড় 

দ্বার! সামনার পর্দা, কলি, পকেট, সঞ্জাব প্রস্তত করিবে। মিরজাই 
১৪ গির! লম্বা হইলে হাফ চাপকান বলে। 

চাঁপকান-_-উপরের অংশ অবিকল মিরজাই এর মত, তবে লম্বায় 
অধিক ও সামনায় বালাবর থাকে । 

মাপ--স্বদ্ধ হইতে হাটু ১৮ বা ২* গির! 
বক্ষের বেষ্টন ০১১ *.* ১৬ * 

কোমর নাভীর উপর ... ১৫ * 

আন্তিন ** ৮১ ১১১৪৮ 

গল! তত ৮654 শী 2 

সেম্তা *** ০০, ৭ 

ছইটা পাশ পকেট, সামনায় ঘড়ীর, জনি গলায় দাওনে সঞ্জাব, 
'আন্তিন চোম্ত অথবা কোট্রেমত হ। চোস্ত জান্তিনের মন্থরীতে 

সঞ্জাব, কোট শাস্তিনে মন্রীতে ১1০ 1 গ্িরা চৌড়া ককের পটা নীচে 
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তত 
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যুদ়্িতে হয়। কাপড় সামনা পিঠে ২॥০ গ্িরা, আত্তিন ১২ গিয়া, 

কলি ও বালার জন্ত ১া* গিরা, পঞ্জাব ৪ গির! এই ৩* গজ লংরথ 

হইলেই হয়। 

সামন! পিঠ ২০ ১৭ গিরা হিসাবে ২ পাট, 

কলি ২টা ২৯১৭ গির! হিসাবে ত্রিকোণ 

»  ৪টী ৪১১৩ গিরা হিসাবে ভ্রিকোণ 

বাল! ৪ উপরে, ৮ নীচে ১৪ গির! লম্বা এক পাশে সোজা, অপর 

পাশে কলির অনুরূপ সেলামী ভাবে কাট। হয়। সামনার কাজ পটার 

এক খণ্ড ২*॥ গিরা লম্বা, ৪ গির। চৌড়া হইতে হয়। ইহারই নীচের 
অংশের সহিত বাল! সংবদ্ধ থাকে । চোস্ত আন্তিন হইলে মোহ্ড়ায় 

চৌবগল! দিতে হয়। কোট আতন্তিনের মোহড়া কোটেরমত ৮ গিরা॥ 
মনুরী ৬ গির! হওয়া উচিত। পর্দার পাশে কাজপটাতে ৯টা কাজধর 

ও বালার পাশের প্রান্তে ১টী কাজঘর থাকে 1 সামনার দক্ষিণ পাশে 

ভিতরে একটী বন্দ থাকে। গায়ের মাপ অপেক্ষা ১কি ১1৭ গিরা 

অধিক থাক! আবশ্ত ক। 

একটী চাপকান দেখিয়! তাহার পর্দা কিরূপ বসান হইয়াছে, কলি 

ও বালা কিরূপে যোড়া! হইয়াছে, দেখিয়া! প্রথমে পর্দা সেম, পর্যন্ত 

সঞ্জাবসহু খিলনী করিয়! বখেয়! করিবে। তাহার পর স্বন্ধের দরজ 

প্রস্তুত করতঃ বখেয়া, অথবা পেসুজ তুরপাই করিয়! পাশের কলি গুলি ক্রমে 

যুড়িবে। কলির পর বালা যুড়িবে, তাছার পর সঞ্জাব, গল কাজপটী, 
বাল!, দবাওন সর্বত্র ঘুড়িরা বখেয়া করিবে। আতন্তিনের দরজও মহরীয় 
সেলাই শেষ করিয়া! মোহড়া মাপমত যুড়িবে। তাহার পর পাশ পকেট 
ও ড়ীজেব বসাইলেই চাপকান গুসলাই শ্তেষ হইল। কলি না দিনা সুষনা 
পিঠ একত্রে কলিসহ মাপমত দাগ চিত্রানরূপ করিয়া! কাটিবে। পর্দা ও 
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বাল! চিন্তরান্থরূপ দাগ করির1 কাটিয়া সেলাই আরম্ভ কালীন প্রথষে 
সামনার পর্দী যুড়িবে! কাঁ্জ পটীর সামনা সঞ্জাবদাররূপে যুড়িয়া 
পরে তাহার সহিত বাল! খিলনী করিবে । সামম! পিঠের সহিত কলি 

যুড়িয়া সমন্তূ অংশ বখেয়া করিবে। পকেটের মুখ ২॥* গিরা খোল! 

থাকিবে। তাহার ১ গির! নীচের দিকে ৪ গিরা বা অধিক দাওন পর্যস্ত 

খোল! থাকিবে। খোলা স্থান সঞ্জাবদার অথব! প্রায় ১ ইঞ্চ চৌড়া মোড়া 

পটী করিয়া একটী বখেয়। করিতে হয়। একটা তৈয়ারী চাপকান খুলিয়া 
অথব। দেখিয়! তদনুরূপ নানা অংশ সেলাই করিবে। কলি সেলাই 

হইলে মেস্ত পর্যাস্ত একটা সঞ্জাবের কোমরপটী বসাইয় তুরপাই অথবা 
বথেয়৷ করিবে । গায়ের মাপ অপেক্ষা ছাতি, কোমর ১ বা ১ গির। বেশী 

থাকা চাই। ৃ 
গরম কাপড়ের চাপকান হইলে কেহ কেহ গলা হইতে কোমর পর্য্যস্ত 

আস্তর দিয়! থাকে, আন্তিনেও কোটের আস্তিনের মত ছিটের আন্তর দিতে 

হয়। বাহার! চোগার নীচে চাঁপকান পরেন, তীহারা! ওয়েট কোটেরমত 

চাপকানের পিঠ কয।লিকো দ্বার ডবল ও ট্যাপ দ্বারা বকলসযুক্ত করিতে 

বলেন। পুরাতন চাপকান দেখিয়া চাপকান প্রস্তুত করাই কর্তব্য, নচেৎ 
পর্দ৷ বসাঁন কষ্টকর বিবেচনা হুইবে। 

আসকান ।- ইহা মুসলমানেরাই ব্যবহার করেন। ইহার 
সামনায় পর্দা নাই, সোজ1 সিনাবন্দের মত, তবে বাল! বাম হইতে দক্ষিণ 
ভাগে যুড়িতে হয়। কাজঘর ৭টী হুইতে ৯টা হইয়া থাকে। বালায 

চাপকানেরমত গ্রান্তভাগে একটী কাজ বোতাম 'ও ভিতরে বাম পার্থ 
বন্দ খাকে। পাশ পকেট ছুই পাশে ঢুইটা, এবং বালার নীচে ঘড়ীর 

জেববসাইতে হয়। গলায় ষ্পাব, এেকহবা অগ্রশত্ত কলার বসাইতে 

ঘলেন। দাওনে সঞ্জাব, আন্তিনের মন্ত্রীতে কেহ সঞ্জাব, কেহ মালাই- 
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কফেরমত ২/* গির! খোলা, তাহাতে ৩টী বগিয়া বোতাম ও কাজধর 
কগিতে বলেন, কেহুবা কোট আত্তিন পরেন। মহুরী কবীর মাণে ৩৯ 
কি ৩॥* গির! হয়। মাপ চাপকানেরমত, কাপড় ৩ কি ৩* গজ 
আবন্তক। 

সেলাই আরম্ভ কালীন প্রথমে কাধের দরজ যুড়িয়!, সামনার কাজপটা 
ও বোতামপটা খিলনী করিবে। সামনাসহ বাল! যুড়িয়া, পিঠ ও সামনার 
কলি যুড়িবে। দাওনের উপরে কলি ৪ গির! খোল! রাখিয়া দরজ বখেয়া 
অথব! পেম্থজ তুরপাই শেষ হইলে কলার ব! গলায় সঙ্গাব, দাওনে সঞ্জাব 
সেলাই হইলে আস্তিন দেলাই করিয়! মোড় যুড়িবে, তাহার পর জেব 

ও কাজ বোতাব করিবে। 

চোগা ।__মাপ চাপকানেরমত গ্রহণ করিতে হয়, তবে লঙ্বা 
চাপকান অপেক্ষা ১ গির! বড় হয়, আর গায় কোটেরমত টিলা ২ কি 
২ গ্রিরা মাপ অপেক্ষ! বেশী থাকিতে হয়। আন্তিন পাঞ্জাবীরমত 

চিল! হয়, তবে কেহ বা কোট আন্তিন পরেন। সামনায়, গলার ধেরসহ 

দাওন খুড়িয়৷ ১ গিরা চৌড়া সঞ্জাব দিতে হয়, এজন্য কাপড় আর অর্ধ 
গজমহ .মোট ৪ গজ আবম্তাক হয়। গলার ঘেরলহ সামনার ৪ গিরা 
নীচ পর্য্স্ত একটী পানের আকুতি খোল! হয়, তাহার নীচে ১ পিয়া 

বাবহিত ছুইটা ট্যাসেল বসাইতে হয়। গরম কাপড়ে ও রেসমী চোগায় 

রেসমী ট্যাসেল বন্ত্রের অনুরূপ বর্ণের দিতে হয়। পাশে ছুইটী পকেট 

থাকে, পকেটের নীচ হইতে দাওন পর্যন্ত ছুই পাশ ৫ গিরা খোল! 

থাকে। দাওনের ধের ২৮ হইতে ৩* গিরা! হয়। পূর্বে কলিদার 
চোগার রেওয়াজ ছিল, আজকারা ওভর কোটেরন্তায় ব্যবহার আরম 

হুইয়াছে। ঠক ৃ 
সেলাই কাধ, পাশের দরজ, গল!, সামন! দাঁওনে সঞ্জাব বধেয়! হইলে, 
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আন্তিনের দরজ ও মনরী অস্তে মোহড়া! যুড়িতে হয়। তাহার পর পকেট 

ও ট্যাসেল বসাইতে হয়। 

পার্সীকোট-__পারসীদিগের বাবন্ত পার্সীকৌট লম্বায় ১৬ 
হইতে ১৮ ২৭ গিরা, গলায় কেপ কলার টরণ, তত্তিন অন্যান্ত অংশ 

কোটের অন্থরূপ, তবে ইহার পকেট পাশে হয়। 

চায়নাকোঁট-_চাক়্না কোট চীনাদিগের অনুকরণে, কলার হীন, 
টিলা ঢালা, সামনায় তালী জেব দুই পাঁশে ছুষ্টটী মাত্র। 

ওভর কোট |__ইহাও কোটেরই অনুরূপ, তবে কোঁটের উপরে 
পরিতে হয় বলিয়া! কিঞিৎ অধিক টিল!, লম্বায় ১৮ হইতে ২* গিরা, 

টরণ কলার, উপরে একট মাত্র বড় রুমালের পকেট কাধ হইতে ৫ গির! 

নীচে বাম পাশে বসাইতে হয়। ক্তরে আন্তরের সহিত দক্ষিণ পাশে 

সামনার নীচে বসাইতে হয়। তবে কেহ কেহ দক্ষিণ পার্থে ৮ গির! 

নীচে ক্ষুদ্র ভিজিটাং কার্ডের পকেট করিতে বলেন। ই প্রায়ই গরম 
কাপড়ের হয়! থাকে । গরম বনাত, সার্জ ডবল ৫৪ ইঞ্চ বহরের 

হইলে দীর্ঘ ২* গিরা, আস্তিন ১২ গিরা এট তুই গজ, সিঙ্গল বহর কাশ্মীরা 

প্রভৃতির ৪ গজ আবগ্তাক। ইহাতে কলিকোর আত্তর দিতে হয়। 

বোতাম কোট অপেক্ষা বড় ৫টা, হাতের কফের পাশে ৩টী করিয়। ৬্টা 

ছুই আত্তিনে আবশ্তক। কাজ ঘর টুইস্ট দ্বার করিতে হয়। 
এতত্তিন্ন সাহেবদিগের ডে সিং কোট, বল নাচের কোট, রাইডিং বা 

অশ্বারোহণের কোট ব্যবস্থাত হয়। 

পণ্তাবী |- _পঞ্চাববাসীর! কুর্ভার অন্থকরণে চোগার মত টিলা 
আন্তিন যে পরিচ্ছদ ব্যবহার করে, হাহারই নাম পঞ্জাবী। ইহাতে 

কলার হয় না, পামন! কুর্তীল্স মত টিটাদার, অথবা পাশে ৩1 গিরা 

খালা ঘুতীদার হয়। সঞ্জাব গলাসহ একত্রে পাশের ফাক খিলিয়া 
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বখেয়! করিতে হয়। ইছাতে কাজ বোতাম হয় না, কেখল গলায় দক্ষিণ 
পাশে ঘুস্তী আবন্ধ থাকে। কেহুবা অন্তান্ত অংশ কামীজের মত করিয়া 

কেবল আসন্তিন ছুইটী পঞ্জাবীর মত টিল! করেন। কহ বা আত্তিন 
মালাই কফ তিনটী বোতামদার পরেন। পঞ্জাবীতে ছুই পাশে কলি 
থাকে, তবে বেগর কলিও হইতে পারে। দাওন কামীজের মত গোল 

হয় না, পকেট পাশে এক বা ছুইটি হয়। বুক পকেটও কেহ কেছ 

ঘিতে বলেন। 

এই সকল কাপড় নমুনা দৃষ্টে গায়ের মাপমত কাটিয়া সেলাই করাই 
কর্তব্য। কোন্-কাপড়ের কোন্ অংশের ছাট কাট 1করূপ, তাহ! লিখিয়। 

ব্যাখ্যা কর! অসম্ভব না হইলেও পওুশ্রম মাত্র । কতিপয় কাট! কাপড়ের 

আদর্শ প্রদত্ত হইল। চিত্রার্দি দৃষ্টে অনেকটা! অভিজ্ঞান জন্মিবে সন্দেহ 

নাই। তথাপি ভাল ভাল কারখানার তৈয়ারি নমুন] দৃষ্টে মাপ করিয়া 
প্রথমে কাগজের প্যাটর্ণ কাটিয়া তদনুরূপ কাপড় কাটাই সদ্যুক্তি । 

স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ | 

শৈমিজ |-_-মেমের! গাউনের নীচে এবং বঙ্গীয় মহিলার! শাড়ীর 
নীচে যে আজাগুলঘ্বিত অঙ্গরক্ষ! পরিধান করেন তাহারই নাম শেমিজ। 

শেমজের বানু বা আন্তিন হয় না, গলায় কলার প্রাক্স হন্ধ না, তবে কেহ 

সামান্ত পটী দিতে বলেন। গলা! খুন বড় ও কণ্ঠার নিয় পথ্যস্ত ফুল, 
লেস, অথবা বেল দ্বারা অনস্কৃত কর! হয়। দৈধ্যের মাপ শরীরের 

দৈর্ঘ্যানরূপ স্বন্ধ হইতে জাহির নিষ্ন পর্যাস্ত লইতে হয়। সাধারণতঃ দীর্ঘ 

৪২ ইঞ্ বা ১৮০ গির! এবং দাওনের থের ৩৫ ইঞ্চ ব| ১৪1৯ গরিরা, অর্থাঞ্চ 
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লম্বার ৮ অংশ ঘের হইলেই যথেষ্ট হয়; আতন্তিনের পরিবর্তে মোহড়ায় 
কেহ পটী, কেনুব৷ ফ্রিল, লেস পছন্দ করেন। মোহড়ার মাপ লম্বার 
& অংশ এবং গর গোলাই চতুষ্ষের $ অংশ হয়। লম্বা ৪২ ইঞ্চকে 
৬ ভাগে বিভক্ত করিলে ৭ ইঞ্চ দীর্ঘ, ৭ ইঞণ প্রস্থ এই চতুষ্ষোণকে 
১৫০৪৫ বা চতুফ বলিয়! জানিবে। চিত্রান্ুরূপ দাগ করিয়া কাপড় 
কাটিবে। মোড়া লক্বার $ অংশ অর্থ ৭ ইঞ্চ বা ৩* গির! চতুফ। 
বন্ধ উক্ত এক চতুফ্ধের $ অংশ বা ২$ ইঞ্চ ব ১ গিরার কিঞ্চিৎ অধিক 
কাপড়ের পাশ হইতে গলার গোলাইএর আরম্ত পথ্যস্ত ৫২ ইঞ্চ বা ২॥০ 
গিরা। বগলের নীচে বক্ষের মাপ চতুফের ২ অংশ ভিতর পর্যাস্ত বক্র- 
ভাবে তৃতীয় চতুফ্ষের ২ অংশ এবং ষষ্টের ৬ অংশ পর্যাস্ত চিত্রান্ুরূপ দাগ 
করিয়৷ কাটিতে হয়। 

প্রত্যেক কাপড়ের জন্তই মাপ লইতে হয়, মাপ অনুসারে কাপড় প্রস্তত 

করিতে প্রায় ভ্রম হয় না । 

মাপ- স্বন্ধ হইতে হাটুর নিয় ১৮॥* গিরা 
বক্ষে বেষ্টন '.. ,.. ১৪ ৯ 

গলা ,.. ১১১ ০০০ ৫0০ » 
কোমরের মাপ লইতে হয় না। এই মাপের দৈর্ধোর দ্বিগুণ ১৮ 7- 

১৮০ »৩৭ এবং সেলাইএর হক এবং দাওনের সুড়ী বা পটীর জন্য আর 
৩ গিরা, এই ২॥ৎ গজ নয়নস্থুক বা লংরুথ আবশ্ক। 

গলার ঘের, ৰাওনের ঘের, ও মোহড়ার ঘের কত হষ্টবে তাহ! বল! 

হইয়াছে । বক্ষের মাপ ১৪ গিরা স্থলে যুকের ঘের ১৬ গিরা হইলে ভাল 
হয়। এরূপ কাপড়ের দাওনের ঘের ২* গিরা, মোহড়া ৭ গ্রির! হওয়া 
উচিত। কাপড় লম্বাভাবে (১ গজ শ্বহয়ের ইলে )৬ গিরা চৌড়! এক 

*ফ্ালী ছিড়িয়া লইলে ১* গিরা চৌড়| ২।* গজ লঘ্বার মাঝে এক ভাজ 
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৫৭ পৃষ্টা । 
শেমিজের নামৃন! 





শেমিজ। ৫৭ 

দিয় ২* গ্রির! লম্বা ১* গিরা চৌড়|! হইবে, তাহার ঠিক মাঝে লম্বালঘি 

ভাজ দিয়! ছিন্ন প্রাস্তের দিকে দাগ করিয়া কাটিবে। গলার গোলাই 
কাটিবার সমগ্ন সামনা অপেক্ষা পিঠের পাটে ১ ইঞ্চ উচ্চ রাুথবে। 

সেলাই ও যোজন] নিয়োক্ত প্রকারে করিবে। 

১ম। সামনার প্লেট-_সামনার প্লেট বালিকাদিগের শেমিজে গায় 

হয় না, কিন্তু স্্রীলোকদিগের শেমিজে হওয়! উচিত, নচেৎ সকবরী মণ্তক 

চুকিতে কষ্ট হয়। স্ত্রীলোকের শেমিজের সামনার গোলাইএর ঠিক মধ্যে 

ভাজ দিয় বঙ্গঃ পর্যন্ত ৪॥*__৫ ইঞ্চ বা ২।*-_-৩ গির৷ নিম্নে আড়াভাবে 

দাগ অনুসারে কুটুকা দিয় কাটিয়! লম্বা দ্বিখণ্ড করিবে । যদি আল্গ! পটা 
অর্থাৎ পৃথক ফালীঘ্বার৷ পট প্রস্তুত করিতে হয়, তাহ! হুইলে বাম পাশে 

বোতাম পটী ২ ইঞ্চ চৌড়! এবং দক্ষিণ পাশে কাজ পটী ১ইঞ্চ চৌড়া 

প্রস্তুত করিবে। কাঞ্জ পটার নিয়ে বোতাম পটা বসাইয়৷ জড়ে খিলনী 
করতঃ কাজপটার মুখ নোখদার ঝ্র্থাৎ 'ত্রভূজাক্কৃতি বরফির কোণ সদৃশ 

করিবে। ধর্দি আসল কাপড়েই তদ্রপ প্লেট করিতে হয়, তাহা হইলে 
বাম পাটে ২ ইঞ্চ দক্ষিণ পাটে ১ ইঞ্চ চৌড়া পটী ভিতরে মুখ মুড়ির 

ভুরপাই ব৷ বখেয়া করিয়। বোতামপটী কাজপটীর নীচে খিলিয়া নিয়স্থ 
জড়ে ছুইটী খাঁশ ৰথেয়া আড়াভাবে দিবে। প্লেটের উভয় পাশে ও 

নোথের নিয়ে ফ্রিল বা লেস চিত্রান্থুরূপ বসাইবে। তাহার পর পিঠের 

গলার গোলাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্লেট অথব! চুনট করিয়” এবং সামনার প্লেটের 
উভয় পার্খে পিঠের অন্ররূপ ক্ষুদ্র প্লেট কিংবা চুনট করিম গলার মাপ 

ঠিক রাখিয়! সামন! পিঠের বিপরীত ভাবে স্বন্ধের দরজ খিলনী করিবে। 

ভিতরে এক বখেয়! করিয়া। ভাজ দিয়া উপরে বা সদর দিকে লবে 
একটা বখেয়া দিয়া যদি দরপ্প করা হয়, তাহ! হইলে ভিতরে ক!ধের 

দরজ খিলনী কালীন সামনার পাট অপেক্ষা পিঠের পাট ১ ধান কম, 



৫৮ সীবন-শিক্ষা-সোপান। 

রাখিয়! খিলনী করিয়া! ভিতরে বখেয়া করিবে । ভিতরে ভিন্ন বদি উপরে 

বখেয়া না কর! হয়, তবে উভয় পাট সমান রাখিবে। বদ্দি উপরেই 

একটী বথেয়ৎকর। হয়, তবে ভিতরে পেন্ুজ দিয়া ভাঁজ কবিয়। কাধের 

উপরে সদর দিকে একটা লনে বখেয়৷ দ্রিবে। গলার মাপ ৫॥* গির! 

স্থলে যদি গলায় অপ্রশস্ত পটী দিতে হয়, তবে তাহা মধো ভাজ দিয়া 

ডবল কাপড়ের ৬* গিরা লম্বা এবং বা ১ হঞ্চ চৌড়া পটী বসাইবে। 

পটী ন! হইলে স্কিল, লেস চিত্রান্ুরূপ বসাইবে । ৮ 

২য়। দরজ-_-অনেকেই শেমিজের পাশের দ্রজ ম্বতন্ত্রভাবে প্রস্তুত . 

না করিয়া! কেবল ভিতরে একটা মাত্র বখেয়৷ করিয়া থাকে। কিন্ত 
তাহাতে কচিৎ বথেয়! ছিন্ন হইলে দরজ ফাঁক হুইয়! অব্যবহার্য্য হইতে 

পারে। দরগজ না করিলে ধোপার ধোলাই কালীন পাশের সুতা বাহির 
হইয়াও বিশ্রী ও বখেয়! ছিন্ন হয়। উত্তম ক্যালিকে৷ কাপড়ের শেমিজে 

চেপ্টা দরজ করাই কর্তবা। দরজ প্রস্তুত কালীন ম্মরণ রাখিতে হইবে» 

যেন উভয় পাঁশের উভয় দরজের ভাজই সামনার দিকে পড়ে, অর্থাৎ 

দক্ষিণ পাশের দরজটা বগল হইতে আরম্ভ করিয়া দাওন পর্য্স্ত এবং 

বাম পাশের দরজ উহার বিপরীত ভাবে দাওন হইতে আরম্ভ করিয়া 

বগল পর্যন্ত দলাই করিলেই উভয় দরজের ভশাজের মুখে লবে 

বথেয়া মুখামুখীভাবে সামনার দ্বিকে পড়িবে। দরঞ্জকরণ কালীন 

গ্বন্ধের দরজেরমত সামনার পাট অপেক্ষা পিঠের পাট এক ধান 

কম করিয়া পিলনী কংতঃ ভিতরে বখেয়া করিবে। তাহার পর ভাজ 

দিয়া সদরদিকে থিলনী করিয়া লবে একী বথেয়া দিবে, অথবা 

কামীজের দরজেরমতভ ভিতরের বড় পাট মুড়িয়া তুত্বপা করিবে, 

অথবা উপরে লব খাশ দুটা বুখেয়। করিবে 
শপ । মোছড়া-_মোছড়ার কাটা মুখ বা প্রান্ত মূড়িয়া ? ইঞ্চ পটীর 



১ম চত্র। 





২য় চিভ্র ॥ ৩য় চিত্র 

৯ পু] হ্ ৯৮ হাঁ 

€৯ প্ক্চা | 





বডিস। ৫৯ 

মত করিয়! ফ্রিল, লেস প্রভৃতি দ্বার অলঙ্কৃত করিবে। মুড়ীর ভিতরের 

মুখে তুরপাই, অথব! ফ্রিল, লেসাদিসহ এক কালীন বখেয়া করা যায়। 
কেহুব৷ এ্রস্থানে চুনট কর! পৃথক কাপড়ের পফ. বা ফুলা বসাইয়া 

থাঁকে। ৃ 
.. হর্থ। দাওন -ইহা! মুড়ি সেলাই ২ ইঞ্চ হইতে ১ ইঞ্চ চৌড়া পটা 
করিয়! ভিতরে তুরপাই অথবা উপরে এক বখেয়া দিবে। কাপড় মাপ 
অপেক্ষা দীর্ঘ হইলে দাওনের ২ ইঞ্চ উপবে $ ইঞ্চ হিসাবে ছুষ্টটা সম- 
ব্যবছিত, সমরেখার ন্তায় ক্ষুদ্র প্লেট ঘেরবেষ্টিত ভাবে প্রস্তত করিবে। 

একটী পুরাতন শেমিজ দেখিয়া তদনুরূপ মাপমত কাপড় দাগ করত: 
াটিগ সেলাই করাই উত্তম যুক্তি । 

রি বডিস্-_ইা গায় আটা সীঁটা জ্যাফেটের মত। 

মাপ- স্কন্ধ হইতে নাভী পর্যাত্ত--২৪ ইঞ্চ 
বক্ষের বেই্টন *** ৮৮ ৩২ 

কোমর ... ১. ৮২৮, 

আস্তিন পুট ভিন্ন ... ১৬৯ 

গলা »** 2 ১০১৩২৪ 

ইহা গ্রীষ্মকালে ব্যবহার জন্ত মলমল, নয়নস্থৃক, আদ্ছি, প্রভৃতি সুক্ষ 
বস্ত্রের, শরৎকালে লংরুথ, ক্যালিকে।, ছিট এবং শীতকালে ফ্লানেল, 

ণানেলেট ও আন্তরদার রেদমী কাপড়েব প্রস্তুত হয়। কাপড়ের বহর 

অনুসারে ১ গঙ্গ বহরের হইলে ১1০ গজ; ফ্লানেল ১1০ হইতে ২ গজ. 

পথ্যস্ত আবহাক হুম । ৮ 

কাপড় ভাঁজ দিয়া দর দিক মধো করিয়া চিত্রান্থরূপ দাগ করিবে 
এবং দাগ অনুসারে লেলাইএর হক প্লাখিয়! কাটিবে। চিত্র দেখিলে 
বুঝিতে পারা যাইবে, যে মামনার উভয় পাটে ছুইটী কাঁরিয়৷ ভার্ট প্রস্তুত 
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করিতে হয়। ডাট না হইলে কোমরের উপরে উন্নত বক্ষের বা স্তনের 
উচ্চত। রক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে না, সুতরাং ডাট স্তনের নিম্ন পর্য্যস্ত 

হওয়] উচিত। ভাট ভিতরে বখেয়া করিয়া সামনার বোতামপটা ও 

কাজপটার ফ্যাসন যুড়িবে। ভিতরে একটা বখেয়া করিয়৷ উপ্টাইয়! 
নীচের মুখ মুড়িয়া ভিতরে তুরপাই, অথবা উপরে একটা বখেয়া 
করিবে। 

পিঠের মধ্যস্থলে ঈষৎ বক্রভাবে ভিতরে এক বেয়া, অথবা ভিতরে 
তদ্রপ বক্রভাবে পেম্ুজ দিয়া ভাঁজ করিয়া উপরে সদরদিকে একটা 

সাত্র বখেয়৷ করিবে। তাহার পর পিঠের ছুই পাশে দুইটি কলি ফুড়িবে। 

কলির মুখ যেন উভয় পাশেই সামনার দ্রিকে পড়ে, এবূপভাবে এক 

পাশে উপর হইতে, অপর পার্খে নিম্ন হইতে কলি খিলিয়া ভিতরে বখেয়! 
অথব। পেস্থজ দিয়া সদরদিকে ভাজ দিয়া লবে একটি বখেয়া করিবে। 

সামন! পিঠ মাপিয়া! গায়ের মাপ অপেক্ষ1! ১ কি ১০ গিরা বড় রাখিয়া 2 

সামনা পিঠ খিলনী করিবে। ছাতি কোমর মাপিয়া যি মাপ ঠিক হস. 

অর্থাৎ গায়ের মাপ অপেক্ষা! ১ কি ১।* গির! বড় হয়, তাহা হুইলে ভিতরে 
একটি বখেয়া, অথব। পেস্থুজ দা ভাজ করিয়া উপরে সদরদিকে একটি 

প্লাবে বখেয়। দিবে। ইহারও বখেয়। মুখামুখী সামনার দিকে পড়। 

উচিত। 

ইহার পর কলারের ভিতরে ইস্তী দিয়া ভিতরে বখেফ্া করিয়া 

উল্টাইয়া উপরে খিলনী ঝুরিবে। কলার বসাইবার পূর্বে কাধের দরজ 

সেলাই করিয়া গলার অথবা কলারের মাপ অনুস:রে গলার সেলাই কিঞ্চিৎ 
কনভাবে কাটিয়া কলার কাপড়ের সদর দিকে বসাইবে। তাহা পর 

নীচের পাট ঈষৎ বড় রাখিয়! খিপিয়! দাওন যুড়িয়া তুরপাই অথবা খিলনী 
করিয়া কলার, সামনা সহ বথেয়া করিবে । কলারের জড়ে লব খাশ 
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ছুইটা বখেয়া দিবে। সামনায়ও তন্রপ জোড়া বখেয় হইতে পারে, কিন্ত 
দাওনে একটা ভিন্ন বখেয়! হয় না। 

ইহার পর আন্তিনের ৪ পাট তালপাত গোলপাত অনুসারে প্রথমে 

সামনার দিকের দরজে ভিতর বখেয় করিয়া পরে কফ যদিনপুথক পট 

স্বারা কোটেরমত করিতে হয়, তবে তাহা শেষ করিয়৷ পাশের দরজ 

সেলাই করিবে। যদি ভিতরে মুড়িয়া দরজ করিতে হয়, তাহা! হইলে 

পাশের দরজ ২ ইঞ্চ চৌড়! করিবে। আক্তিনের সেলাই শেষে হইলে উহা 

একটা দ্বাহিন ও অপরটী বাম দিকের চিহ্ন করিয়া! মোহড়ায় বসাইবে। 
মোহড়ার দরজ সরু হুওয়া উচিত। যদি ভিতরে মুড়িতে ন! হয়, তাহা 

হইলে ভিতরে পেস্থজ এবং উপরে লবে বখেয়৷ করিবে। 

ইহার পর খিলনী খুলিয়া পরিষ্কার কারয়! দক্ষিণ স'মনায় ৬।৭টা ছোট 
বোতামের ক্্ঘর প্রস্তুত করতঃ বাম সামনায় ছোট ঝিনুকের বোতাম 

টাকিবে। গ্ররম কাপড়ের বডিস হইলে কাজ ঘরের স্থলে নিম্ন মুখে ৬।৭টা 
হুক এবং বাম পাশে পিতলের আই, অথবা স্ুতাৰ আই প্রস্তুত করিলেই 

শেষ হইল। 
কেমিসোল- ইহ! অবিকল বডিসের মত, তবে ইহাতে আস্তিন 

হয় না, এবং কোনটার গলা ও মোহড়া শেমিজের মত হইয়! থাকে । 

কেমিসোলের গলা, মোহড়া ও দাওন, এবং বডিসের গলা, মহুরী, 
দাওম ফিল, লেস, বেল দ্বারা অলঙ্কৃত করা যায়। 

পুরুষর্দিগের সিনাবন্ধের অনুকরণে যে কেমিসোল প্রস্তুত হয়, তাহার 

স্কন্ধ প্রায় থাকে না। চিত্রানুরূপ কাপড় কািয়৷ সেলাই বডিসের মত 

শেষ হইলে কোমরে একটা কোনরপটী ভিতরে দ্রিয়! ভিতরে উভয় পাশে 

তুরপাই, অথব! উপরে ছুই পাশে ছুইটী রুলের বখেয়! দিবে। ইহাতে 

বডিসেরমত কলি হয় না। গলায় কলার হয় না, সামমায় ফ্যাসনের 
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পরিবর্তে পৃথক্ কাপড়ের কাজ পটী ও বোতাম পটী বসাইতে হয়। গলার 

কণ্ঠীর সম্মুথে একটী আইহুক এবং নীচে ৪টী কাজ বোতাম হয়। সামনার 
উভয় পাঁশে তিনটা করিয়! প্লেট রচন! করিয়া দাওন মুড়িয়া উপরে খাশে 

একটা মাত্র বথেয়! করিবে । 

বৌজ__ইহাকে ইংরাজীতে 91016 1310596, সার্ট বেজ বলে, 

অর্থাৎ প্রায় কামীজের অনুকরণে প্রস্তত হয়। গলায় সোজা কলার, 

আন্তিনে সে।জ! কফ, তবে লম্বা কোমর পর্য্যস্ত। কোমরের মাপে কোমর 

পটী দিতে হয় । 

শরীরে মাপ গ্রহণ কালীন লম্বা স্বন্ধ হইতে কোমর পর্য্যস্ত ৯ গিরা 

বক্ষের বেষ্টন ... ্ গর: ক 

কোমর 2 ৪৪৫ টার ই 1 

গলা ৪ ৭ ৩ চা ৪৩ ও ৫ রি 

কাপড় ১ গঞ্জ বহরের ২ গজ, এবং ৩৬ ইঞ্চ বহরের ২॥* গজ আবশ্তক। . 

প্রথম চিএান্ুরূপ কাপড় দাগ করিয়া কাটিবার সময় সামনা ২৫ ইঞ্চ, 

দীর্ঘ কিন্ত পিঠে ঘাড়ী সংবদ্ধ থাকা হেতু ৭ ইঞ্চ কম অর্থাৎ ১৮ ইঞ্চ দীর্ঘ 
হবে। সামনা থোলা, কাজপটা ও বোতাম পটী আস্তিন ও কোমর চুনট 
করিয়া কফ ও কোমর পটী বসাইবে। দ্বিতীয় চিত্রান্থুরূপ প্রস্তুত শেষ 

হইলে ৫টা কাজঘর করিয়৷ পাচটা ছোট ঝিহ্থুকের বোতাম বসাইবে, কফে 

ডবল কাজঘর হইতে পারে। কলার ১ ইঞ্চ চৌড়া এবং কফ ২ ইঞ্চ চোড়া 
হয়। বঙ্গ মহিলারা শেমিজের উপরে পরিতে পারেন। 

জ্যাকেট _ইহ! মেমদিগের অশ্বারোহণে, ও বহিগ্মন কালীন 
বাবহত হয়। | 

মাপ--লম্বা ২৭ ইঞ্চবা ১২৯ গির! 
ছাতি ১ স্ছী৫ , 
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কোমর ... ০০১৩০ গিরা 

গলা ,,, যি 

আস্তিন *.. নিক 

৩৬ ইঞ্চ বহরের ২1* গজ মজলিন, ক্যাম্িক, টুইল, .ফানেল, ফুানেলেট, 

কাশ্মীর, গরদ, এরপী প্রভৃতি দ্বার! প্রস্তুত যইতে পারে। চিত্রান্থ্রূপ 

লামন! অদ্ধ, পিঠ অদ্ধী, আস্তিন উভয় পাত একত্র, কলার, ও কলার 

ব্যাণ্ড এই পাঁচ অংশে কাটা হুয়। আসন্তিন টিল! অথব! চুন্ট কর! যাইতে 

পারে। আন্তিনের কফে ও কলারে লেস অথবা! ফিল বদান যায়। 

ইহাতে পাশে তালী পকেট হইতে পারে । গরম কাপড়ে আন্তর দিতে 

হয়। সামনায় ফ্যাশন থাকে । কাজ বোতাম পাচটা মাত্র হইয়া থাকে। 



৬৪ 

"স্সঃ এরি পরি ভর জা চে হয 4 হত জা জা হয জে আর ০০৮ 442 আগার যারা হা রর ব্য 2087 রে এ 

তক আরা 2 ৭৮ খা ওক আচার গাও এর পর এরি হা) জা সর সর অর প্র রে রে জা এর রর ও রা ও 

সেলাই-_ প্রথমে সাণনার ফ্যাসান যুড়িয়৷ সামন! পিঠ খিলিয়া; 

গায়ের মাঁপ অপেক্ষা ১॥০ গির। বেশী রাখিয়া! ভিতরে বখেয়া দিবে) 

তাহার পর কাধ যুড়িয়া কলার বসাইবে। দাঁওন যুড়িয়া কলার সামনা' 

সহ এককালীন এক বখেয়! করিবে। কলার উল্টান থাকিলে উহার: 

নীচের দিক সদর করিয়া বখেয়া দিবে, লব থাশ ছুই বখেয়! দিলে 
সামনায়ও ইরূপ যোড়। লব খাশ বখেয়! দ্িবে। আস্তিনের দরজ সেলাই 
হইলে দরজ পাশে রাখিয়া মোহড়া! যুড়িয়া ভিতরে বখেয়! দিয়! দরজের 
মুখে ওরমা করিবে। আস্তর থাকিলে উহার সেলাই ভিতরে পড়িবে। 
তাহার প্র কাজ বোতাম করিলেই প্রস্তত শেষ হুইল । 

__ইহার অর্থ গানও পা জামার একত্রে সমাবেশ। 

প্রথম ভিত্রানুরূপ কাপড় ভন দিয় ৪৩ ইঞ্চ দীর্ঘ ও ৩৬ ইঞ্চ চৌড়া 

কাঁটিবে। চিত্রে সামনা, পিঠ ও বাছুর অর্দাংশ গ্রদ্ঘ্িত হইল। দিতীয় 
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চিত্র উহার প্রস্তত অবস্থা । নমুনা না) থাকিলে কেবল চিত্র দেখিয়াই 
শরীরের অনুরূপ প্রস্তত হইতে পারে না, তজ্জন্ত মাপ গ্রহণ কর 

কর্তব্য । 

মাপ-_ স্বন্ধ হইতে হাটুর নিয় ৪৩ ইঞ্চ 
বক্ষের বেষ্টন ,** ৩১ ৯ 

কোমর ':* ** ২৭ ৬ 

হাহা, ৩55. 45,858. 

পাছার বেষ্টন ₹.. ৩২ * 

লেঙগটা ... ,* ২৪ » 

জানুর বেষ্টন ... ১২ » 

তবে ইহা গায় ঢিল! ঢালা, ছাতি কোমর অপেক্ষা * ইঞ্চ বড় থাকিলেই 

হয়। 

কাঁপড়--লংক্রথ, ক্যাঘি,ক, ফ্লানেল, ফ্লানেলেট, নয়নন্ক 

প্রভৃতি একগজ বহরের তিনগজ, তবে পাঁশ হইতে কাপড় বাঁচে, ২৭ 

ইঞ্চ ৰহরের ৩ গজ আবশ্ঠক। 

সেলাঁই--৫১) প্রথমে পা ছুইটী খিলনী করিয়া ভিতরে 
বথেয়৷ দিবে, অথব! পেম্থজ তুরপাই করিতে পার! যায়। ভিতরে পেসুজ 

দিয়া উপরে সদর দিকে একটী বেয়া ধিবে। ফ্রানেল ভিতরে 

বথেয়৷ দিরা ইস্ত্রী ঘ্বার। চিরিয়! জিপ্রির! কর! উচিত। 
(২) উপরের শেমিজের অংশে পিঠের ছুই খণ্ডের মধ্যে বেয়া দিয়! 

অথবা ভিতরে পেমুজ, উপরে দরজের সদরধিকে একটা বৃথেয়! দিয়া 
সামনার পাশের সহিত খিলিয়ঃভিতরে বখেয়! অথবা পেস্জ বথেয়! ছার! 

দরজ করিবে। 

(৩) পায় জামার পাছার ররর অংশের সহি পিঠের নীচের 
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ংশ ভিতরে বখেয়! দিদ্বা একটা সরু ফিতা, অথবা সরু ঈঁ্রীপ। দিয় 
ছুই পাশ তুরপাই করিবে। 

(৪) সামনার ডাট ভিতরে বখেয়া দিয়! পিঠের সহিত সামনার কাধ 
যুড়িবে। সেলাই অন্তান্ত দরজেরমত করিবে। 

(৫) সামনায় কাজপটা দক্ষিণে ও বোতাম পটা বাম পাটে খিলিয়। 
বথেয়! করিবে। 

(৬) পায়ের মহুরী চুনট করিয়া! ফিল বা! লেস বসাইবে। মহুরীর 
পটী ১ ইঞ্চ চৌড়া, ও ১৫ হইতে ১৭ ইঞ্চ লম্বা হইবে। ফিল সহ 
একটী বথেয়া ও পটার জড়ে লবে এক বখেয়! দিবে। 

(৭) মোহড়ায় আস্তিনের টুকরা যুড়িয়! মুখে ফ্রিল অথবা লেস সরু 

পটী সহ বনাইয়! পায়ের মহুরীরমত বখেয়! দিবে। 
(৮) কলার ফ্,ল, বা লেসসহ সরু পটী দ্বারা ১৭ ইঞ্চ মাঁপের 

প্রস্তুত করিবে। সেলাই মোহড়ারমত, তবে কাজ পটা বোতাম পটার , 
সহিত এককালীনও বেয়া দে ওয় যায় । 

(৯) কাঞ্জপটাতে পাঁচটা কান ও বোতাম পটাতে ঝিনুকের বোতাম 
পাঁচটা টাকিলেই প্রস্তুত শেষ হইল 

একটা তৈয়ারী জাম! দেখিলেই সেলাই কোন স্থানে কিরূপ হওয়া 
উচিত তাহ। বুঝিয়! ক্রমে যুড়িলেই ছিতীয় চিন্রাঙ্গরূপ কম্বাইনেশন প্্রস্তত 

হইবে। 

| হিনদম্থানী স্ত্রীলোকেরা এক প্রকার সিনাবন্ধের হ্যার 
আস্তিনদার আটা কাপড় ব্যবহার করেন তাহার নাম সলুকা। বক্ষের 

ষে স্থানে স্তনের উচ্চতার অনুরূপ কাপড় উচ্চ থাকিবার ্ররোজন,ঁ 

তথাগ্প তিনটা ক্ষুদ্র দরজ তিন দিক হইতে ১ কি ১।* গির! দীর্ঘ হিসাবে 

ডাট সেলাই কনিলে উহ! প্রায় টোপরের ন্যায় উন্নত মস্তক কুচাধার 
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রূপে পরিণত হয়! গলায় ক্ষুদ্র কলার অথবা সঞ্জাব দিতে হয়! আতন্তিন 

চোস্ত, সামনা ৯টা বোতাম, লম্বা কোমর পর্য্যস্ত । 

মাপ লম্বা, ছাতি কোমর, গলা, আস্তিন এই কর স্থানের লইতে হয়। 

ছাতি কোমর অপেক্ষা ১ গিরা বড় থাকিতে হয়। সেলাই গেম্ুজ 

তুরপাই, অথবা ভিতরে বখেয়া, নতুন ভিতরে পেনুজ উপরে এক 

বখেয়। দিবে। পাশে কলি, মোহড়ায় চৌবগল! বগাইতে হয়। 

সামন! পিঠ ৬ গিরা চৌড়1, সামনার মধ্যে কাজপটা বোতাম পটা 
বসাইতে হয়। 

কীচলী-__ইহা মাড়োয়ারী ও গুজরাটা স্ত্রীলোকেরাই সত্ ব্যবহার 
করে। তিন খণ্ড ত্রিকোণ কাপড় ভিতরে বখেয়া দিয়া অপর এক 

থণ্ড কাপড়ের উপর মগ্ডলাকারে ছিদ্র করিয়! তদুপরি বসাইয়! বখেয়া 

দিতে হয়] বস্ত্রের খের প্রান্তভাগে স্থুল সুত্র আবদ্ধ থাকে । পরিধান 

সময়ে স্তনের উপর আবৃত করিয়! পশ্চান্তাগে পিঠের মধ্য স্থানে উক্ত 

হত্র টানিয়। বাঁধিয়া দেওয়া! হয়। ইহারই নাম কিঞ্চলিকা ঝ| কাচলী। 
তবে পশ্চান্তাগে আইহুক ওটা বসাইয়াও প্রস্তত করা যায়। হিন্দস্থানী 

স্্রীলোকের! ষে চোণী ব্যবহার করে, তাহা কীচলীরই অনুরূপ । কাধ 

১।* গিরা সেলামী কাট । গলায় পানের মত স্তনের উপর পর্যাস্ত, লম্বাভাবে 

তলপেটের উপর ও স্তনের নিম্ন পর্যন্ত ৬৭ গর! মাপ। কুচাধার সলুকার 

মত ওটা ক্ষুদ্র দরজ যুক্ত, পৃষ্ঠে ঘন ঘন পাঁচটা কাজ বোতাম । মোহ্ড়ায় 
ক্ষুদ্র পটী, কোমরে ১ ইঞ্চ চৌড়1 পটী, গলায় সঞ্জাব, ইহার নাম চোপী । 

ঘাঁগরা-_কোমর হইতে পদ পর্যাস্ত লম্বা ১৮ হইতে ২০ গ্রিরা। ৩ 
হইতে ৫ গজ কাপড় খাড়া পাট, ফুড়িয়া ঘের ৩২ হইতে ৬০ গির1 পর্য্স্ত 
হয়। দাওনে ২ হইতে ২॥* গিরা চৌড়া ঈ্ঞ্জাব মধ্যে ভাঁজ দিয়! দাওন 
তন্মধ্যে প্রবিষ্টভাবে লব খাশ যোঁড়! বথেয়। দিতে হয়। 'কোমরেও এরূপ 
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সঞ্জাব অথব! আসল কাপড় ১ গিরা মুড়িয়া পটী সেলাই করিয়৷ ডুরী 
ঝা ইজারবন্ধ প্রবেশের মুখ দুই পাশে খোগ! রাখিতে হয়। 

গাউন---ইহ। ঘাগরারই রূপান্তর মান্ত। কোনরূপ ছিট দ্বারাই প্রার 
প্রস্তুত হয়। লম্বা ঘাঁগর1 অপেক্ষ। কিছু অক হয়। দাওনের কাপড় 

মুড়িয়া ১ ইঞ্চ চৌড়া। পটা প্রস্তুত করিতে হয়।: ঘের ৬* গিরার কম প্রায় 
হয় না। কোমরের মাপ অপেন্ষ] ১ গিরা ঝড় রাখিয়া কাপড় চুনট করিয়া 

ফিতা দারা কোমর পটী দুইটা বখেয়৷ দ্বারা প্রস্কৃত কঠ্তে হয়। ফিতার 
মুখ উভয় প্রান্তে একত্রে বদ্ধনেধ উপযোগী বড় রাখিতে হয় এবং 

পশ্চাড়াগে ৩ গিরা কোমরের নিম্নে খোলা ও শ্াড়মা ন্ষুদ্র পট করিতে 

হয়। 

পেঁটিকোট-_ইহ! স্ত্রীলোকের নিকারবকারের উপরে এবং 
গাউনের নীচে পরিধান ধরেন। ইহার ঘের নীচে ৩২ গিরা, কোমরে 

চুনট ও গাউনের দত ফিতার পটা ও বন্ধনের জন্ত ৩ গিরা করিয়া ফিতার 

মুখ বড় থাকে । হহা গাউন অপেক্ষা লম্বায় প্রায় ২ গির। কম হ্য়। 

ঘাওনে ফ্রিল, লেস, বেল প্রভৃতি দ্বারা অলস্কুত করিতে হয়। 

স্ত্রীলোকের নাঁইট্ ডেস _ ইহ! রাত্রিবাসের এক গ্রকার 

আন্তিনদ্বার শেশিজ বিশেষ। কোমরের নীচ হইতে উভয় পাশে খানিকটা 

থোলা থাকে । 

প্রথম চিত্রান্থরূপ কাপড় মধ্যে ভজ দিয়া পিঠ ৬০ ইঞ্চ লম্বা, ১৮ ইঞ্চ 

চৌড়া! দাগ করিয়া এবং সামনা ৫৮২ লক্বা, ১৮ ইপ্চ চৌড়া, উহার বাম 
পাটের বাম দিকে ৭ হঞ্চ নিম্ন পর্য্যন্ত যে চভুফোঁণ খণ্ড কাটা হইবে, তাহার 
নিয়ে ১০ ইঞ্চ কাজপটা বোড়়ামপটার জন্য কাটিয়া দিবে। আস্তিন 

এরূপ ভা দেওয়া কাপড়ে ২৫ ইঞ্চ লম্বা, ২০ ইঞ্চ চৌড়া ছুইথগড 
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কাটিবে। ঘাড়ী পশ্চান্ভাগের অর্ধ ও সামনার পর্দা অর্ধ ভাজ দেওয়। 

কাপড়ে কাঁটিবে। একখণ্ড কব্জীর পটা, এই মোট ৬ খণ্ড কাটিবে। 

দ্বিতীয় চিত্রানুরপ প্রস্তত ভন্ঠ ৪1০ গজ লংক্রথ, ৩॥৭ গজ ফিতা, ৪ 

গিরা নয়নন্থুক, ১।* গজ কামদার বেল, ১ গজ কামদার মজ্জলিনের বেল, 

২॥০ গজ কামদার লেস, ১।৭ গজ কামার ফিতা আবশ্যক | 

সেলাই-_৫১) আস্তিনের কজীতে চুদ্ট করিয়া ভিতরে পটী ও 

উপরে কামদার ফিতাঁ বসাইয়া উভয় প্রাস্ত তুরপাই করিবে। আন্তিনের 

দরজ ভিতরে পেন্টজ দিয়া মুড়িয়। তুরপাই ও উপরে বখেয়৷ করিবে । 

মহুরীতে লেস বসাইবে। 

(২) পিঠে পেন্সিলের দাগ অনুসারে তিনটা বক্স প্লেট রচনা করিয়া 

ঘাড়ীর ভিতরে প্রবিষ্ট করাইয়া! লবে একটা মাত্র বখেয়া দিবে । 

(৩) পাশের খোলা । পাশে বোতাম পটী হ ইঞ্চ ৪ কাঁজপটী ১ 

ইঞ্চ চৌড1, ৬ ইঞ্চ লম্বা । পিঠের সহিত বোভামপটা এবং সামনার সহিত 

কাজপটা ঘ্লেলাই করিবে। যণ্দ বোভাম দেখা বাইবে না এরূপ কেহ 

করিতে বজেন, তাহা হইলে সামনার পটার নীচে আর একটা পটা বসাইয়। 
তাহাতে কাজঘর ৩টা মাত্র করিবে। সামনার পাট অপেক্ষা এই অতিরিক্ত 

পটী ১ ধান ভিতরে থাকিবে, অথচ বোতামপ্টী যেন তন্দ(রা! অ.বৃত 

থাকে । ৩টী ছোট ঝিনুকের বোঁাম টাকিয়! দিবে। পাঁশের দরজ এই 

খোলার উপরে ও নীচে দাওন পর্যাস্থ পেস্ুজ তুরপাই 'ও সদর দিকে লবে 

একটা বখেয়া করিবে । | 

(৪) সামনার পর্দন-_প্রথর্ম চিত্রান্থরূপ যে প্রায় চতুষ্কোণ খণ্ড সামনার 

উপরের দিকে ৭ ইঞ্চ নিম্ন পর্যাস্ত কাটা য় গৃথক্ হইয়াছে তাহা 

কামদার বেল দ্বারা গ্ীড়ে কামদার ফিতা, উপরে কাঁমদার লেস দ্বার! 
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দ্বিতীয় চিত্রান্ুরূপ সেলাই করিয়া পিঠের ঘাড়ীর সহিত কীধ ভিতরে 

বখেয়! দিয়া, অথব! ভিতরে পেস্থুজ উপরে বখেয়া দিয়া সামনার কাঁজপটা 

ও বোতামপটা ১, ইঞ্চ কাটা স্থানে সেলাই করিবে । কাজপটীর নীচে 

আড়া যোড়। 'বখেয়া অথবা! নোখদার করিতে পারা যায়। কাজপটার 

দ্াহিনে চতুফ্ষোণ যোজিত বেল, লেসক্কৃত অংশের নীচে চুন্ট করিয়া 

চুলটের নীচে নয়নন্থুকের পটী ও উপরে কামদার ফিতা দ্বার আবৃত 

করিয়৷ ডবল বখেয়। দিবে। 

মস্তক প্রবেশ জন্য গলার ফাঁকের বাম দিকে ক্ষুদ্র আইছুক, বেল ও 

লেসের উপরের প্রান্ত ঘাড়ীর সহিত বোতাম দ্বারা আটকাইবার জন্ত 

খোল|, এবং স্বন্ধ হইতে বোতামপটী পর্ধ্যস্ত খোল ও বোতাম ছারা 

আবদ্ধ অর্থাৎ কাজপন্রীসহ পর্দার বামভাগ গলার ফাক পধ্যস্ত খোল! 

থাকিবে, এবং কাঁজপটীতে তিনটা, কাধে ১ বা দুইটা কাজঘর ও বোতাম 

এবং গলায় আইনুক বসিবে। 

ইহার পর দাওনে ২ ইঞ্চ পটা মুড়িয়া! লেস বস|ইলেই প্রস্তুত শেষ 

হইল। 
আর এক প্রকারে নাইট ডেস হইতে পারে তাহাকে দ্বিতীয় সংখ্যক 

বল! যাইতে পারে। প্রথম চিত্রান্থরূপ কাপড় ভাজ দিয়া পিঠ ৫৭ ইঞ্চ 

ল্বা, ৩৬ ইঞ্চ চৌড়া, সামন! ৫৯ ইঞ্চ লম্বা, ৩৬ ইঞ্চ চৌড়া দাগ করিয়া 

কাটিবে। বাম পাশে ১৭ ইঞ্চ কাজপটা ও বোতামপটীর জন্ত খোলা 

রাঁখিবে। আন্তিন গ্রন্বপ ভাজ কাপড়ে ২৬ ইঞ্চ দীর্ঘ, ২৩ ইঞ্চ চৌড়া 

তালপাত গোলপাত একত্রে দাগ করিয়া কাটিবে। কঙ্গার অর্ধ, ও 

সামনার ফ্রিল ২৪ ই% দীর্ঘ, ৯ ইঞ্চ প্রস্থ চিত্র দেখিরা কাটিবে। 

সেলাহ দ্বিতীক্ন চিত্রাঙ্প ' শিঠে চুনট, সামনার টক্ বা ক্ষুদ্র প্লেট 

রচনা করিয়৷ লেস ফিতা দ্বারা গলা! প্রস্তত করিবে। ফ্রিলের প্রান্তে 
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বেল ও লেস বসাইবে। আস্তিনের কৰ্জীর চুনট ও মহুরীর লেস বসান 
পুর্ববব। 

গলায় আইহুক, সামনায় কাজবোতাম, পাঁশে থোল। দাঁওনের পটী 
মুড়ির লেস বসান ও সেলাই সমস্তই প্রথম সংখ্যক চিত্রাহ্রূপ 
করিবে। 

আযাপ্রণ ।- ইহার পর মেমের! পরিচ্ছদ পরিহিতা অবস্থায় কাজকর্ধ 
করিবার সময়, বিশেষতঃ পাচিক!, ধাত্রী, গয়লানী প্রভৃতির পোষাক 

ময়লা হইতে না পারে, এবূপ এক প্রকার কম দামী ধৌতযোগ্য সাদা 

গর 3 লি 

সু 
1 

জলে পতনে ৮. ০ তল পালে পল্লী তল 2 

1 ৰ : র র ্ 
॥]|| টনি জনন নু টিসি ঃ মিলের লে রিটা 0 

| 1 | ঁ সিএ " ্ ] 

॥ শ্র প ঠ শা তি + ৫ রহিল 5 
্ 

£ 
! । 

| ত 

12৫20০22267 5565 ্ রি সি পা ৪ মর সস পাশা 

শপ 
্ কু এ পাত তিক রিনি 



৭২ সীবন-শিক্ষা-সোপান । 

কাপড়ের যে বহিরাবর্ণ ব্যবহার করেন তাহার নাম আপ্রণ | বঙ্গমহিলা- 

দিগের তদ্রুপ বহিরাবরণ প্রায় প্রয়োজন হয় না । তবে বালিকার! বিদ্যালয়ে 

সেলাই কার্ধ্য শিক্ষাকালীন এক প্রকার অ্যাগ্রণ ব্যবহার করিতে পারে, 

তল্মধো সেলাইএর নানা উপকরণ রাখাই বিশেষ স্ুবিধা। জ্যাপ্রণের 

থে চিত্র-প্রদৃভ হঈল তত্বষ্টে উহ প্রস্তুত করিয়৷ লইবে। 

১ গজ ব্রাউন হলাও, পুরু ছি অথবা লংরূথ দ্বারা ছুইটা আযাপ্রণ 
প্রস্তুত হইতে পারে। লম্বা ১৮ ইঞ্চ এবং সর্ধাধক চৌড়৷ স্থান ১৫ 

ইঞ্চ, কোমরের মুখ ১৭ ইঞ্চ হইবে। সেলাঁঈএর কাপড় রাখিবার বড় 

প্রকেট মুখে ১ ইঞ্চ পটী এবং ১২ ইঞ্চ গভীর ভাবে নিয়নভাগে সংবন্ধ 
কফর। মধ্যে একটা কাজ বোঁতাম। 

উহার উপরে হু'চের প্যাকেট জন্য একখণ্ড ৭১২২. ইঞ্চ খণ্ডের 

মুখে ১ ইঞ্চ পটা তিন দিকে বখেয়া দিয়! মধ্যে সমবাবহিত রি ব্খেয়। 

উদ্ধাধঃভাবে দিলে ৫ প্যাকেট ভিন্ন ভিন্ন নম্বরের স্ু'চ রাখিবে। স্ুঁচের 

নম্বর পকেটের উপর শুচ দ্বার সেলাই কাঁবয়। দিবে। পাঁচ ঘরে পাঁচ 

রং ্গুতার নম্বর রচন! করিলে দেখিতেও স্থৃশ্রী ছইবে। 

তাহার উপরে ১৩৯৩২ ইঞ্চ একখণ্ড কাপরের মুখে ১ ইঞ্চ পটা 
উভয় পার্থ পর্যন্ত থিলিয়া৷ মধ্যে সমান ব্যবহিত তিনটা বখের! উদ্ধাধঃভাবে 

করিলে ৪টী ঘর হইবে । উহাদ্িগের মধ্যে এক একটী রিংএর ঘর সেলাই 
করিয়া দিবে । পকেটের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রং ও নম্বরের সুতা রাখিয়া 

রিংএর ছিদ্রযোগে সুতার মুখ বাহির করিয়া! আবশ্তক মত টানিয়! ছিড়িয়! 

লইবে। ইহাতে ম্থতা ময়ল! সিনা না, চানান হারাইবার আশঙ্কা 

থাকিবে মা। 

উহার উপরে ৪ খণ্ড খাঁটি পশমী ফ্লানেল, বা রেসমী বিভিন্ন বর্ণের খণ্ড 

তিনদ্দিকে চিত্রান্থরূপ কাটিয়। কোমরের পটার সহিত খিলিয়৷ মধ্যস্থলে 
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ব্সাইবে ৷ উহাতে হাতের কাজ করা শুঁচ, আলপিন প্রভৃতি 

রাখিবে। খগ্ডগুলি ৩ ইঞ্চ চতুষ্ক হলেই হইবে । একখণ্ড কাপড় দ্বার ভাজ 

কর! পরিহিতার কটির মাপে ২ ইঞ্চ পরিসর মুখের কোমরপটা এবং 

আ্যাপ্রণের প্রান্তের জন্ত ২ ইঞ্চ চৌড়া একটা সঞ্জাবের ফালী অথব! 
ফিতা ( রঙ্গীন ) খিলিয়৷ লবে একটি বখেরা দিয়া কোমর পটা যুড়িয়া 
বখেরা করিবে । তাহার পর এই পটাঁব দক্ষিণ প্রান্তে কাজ ঘর এবং 

বাম প্রান্তে একটা গ্রোলকবৎ বোভাম ট"1কলেই আ্যাপ্রণ প্রস্তুত শেষ 

হইল। সর্বনিয়ের ধড় পকেটে মাপের ফিতা, গজ, কাচী, আত্ুস্তান, 
কাপড় ইত্যাদি রাখা যাইবে । 

এরূপ উত্রুষ্ট আপ্রণ কেভ প্রস্তত কিয়] বিক্রয় করিলে ॥* আট 

আনা হইতে ১২ টাক! মুল্যে বিক্রয় করিতে পারেন। মূল্য কাপড়ের 

ও কারিকরির উপর নির্ভর করিবে ! 

শিশুদিগের পরিচ্ছদ | 

শিশুদিগের পর্িচ্ছদ্দের মধ্যে পিনাফোরই প্রথম ও প্রধান। ইহা 

চিত্রান্ুূপ ছুই খণ্ড সামনা পিঠ যুড়িয়। সামনার কোমরে চুনট করিয়! 
একটা ফিতা অথব! পটী সেলাই করিবে । কোমর পর্যাস্ত পিঠ খোল! 

রাখিতে হয়, এ খোলা স্থানের ছুই পাশে কাজপটা ও বোতামপটা 

বসাইতে হয়। বোতাম ৩টী ও তাহার জন্য&৩টা কাজঘর করিবে। 
গলা! ৫ গিরা হইলেই যথেষ্ট হয়। গলার ক্ষুত্র পটাতে ফ্রিল অথবা সুতি 

লেস ৰসা£তে পারা যায়। আন্তিন ২ গিন্তা'লম্! হয়, এবং উহার মহ্রীতে 

ফ্রিল অথবা লেস বসাইবে। দাওন মুভিয়। ফ্রিল বা লেস যুজ। 
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করিবে। মোহড়া ৫ গিরার অধিক হুয় না। কোমরের ফিতা বা পটী 
১ ইঞ্চ চৌড়া ও ২* ইঞ্চ লম্বা হয়, উহার দুই প্রান্ত পিঠের দিকে বীধিয়! 
দিতে হয়। 

৬ কি ৭ বৎসরের শিশুর জন্ত পিনাফোর ২৫ ইঞ্চ দীর্ঘ ও ঘের ৩* ইঞ্চ 

প্রস্তুত করিতে ৩৬ ইঞ্চ বহরের কাপড় ১॥* গজ আবশ্বক। শিশুর 

শগীরের উচ্চতার ই অংশ লম্বা! পিনাফোর হইলেই ভাল হয়। ঘের ১৬ 
অংশ হওয়া উচিত। 

গলার পটীর পশ্চাতে একটা ক্ষুদ্র ছক ও স্ুত্তার আইলেট প্রস্তত 

করিয়া দিবে। পিঠের খোল! স্থানের কাঁজপটী ও বোতাঁমপটাতে 
আইলেট ও হুক দ্বিলেও চলে, অথবা! ছোট বিন্ুকের বোতাম দিবে। 

ইহাকে দরজীর। পেনী, কেহ বা পেনী ফ্রক বলে। 

ওভার অল--ইহা ৭ হইতে ১০ বদর বয়স্ক শিশুরা পরে। 
আন্তিন কম্ুই অথব! কব্জী পর্য্যন্ত উভয় প্রকারই হর। চিত্রান্ুুূপ সাম- 
নার ঘাড়ীরমত হই খণ্ড চৌড়া পটা দিয়া তাহার উপর কলার টরণ করি- 
বার মাপে প্রস্তত করিতে হয়। আ্আন্তিনের মুখে, কলারে ও দাওনে ফিল 
দিতে হয়। সামনার ঘাড়ীর নীচের অংশ চুনট করিয়! ঘাড়ীর দুই পাটের 
মধ্যে প্রবিষ্টভাবে উপরে লব খাঁশ দুই বখের! দিবে। 

চিত্রান্থরূপ ঘাড়ী কাটিয়া চুনট কর! সামনা উবার মধ্যে প্রবিষ্টভাবে 

সেলাই করা হইলে পিঠের ঘাড়ীহীন অথব! ঘাডীযুক্ত অংশ পিনাফোরের 

মত কোমর পর্য্যস্ত খোল! অংশ চুনট করিয়! সেলাই করিবে। 
পুর! আন্তিন ২০” ৯২১”, কম চৌড়। হষ্টলে ১৯” ১১৬” ইঞ্জ । 

অর্ধ আন্তিন ১৩" * ১৬" ইঞ্চ হয়। ' 

ঘাড়ী সামনার অদ্ধীংখ ৬: ২৬ 

এ পিঠের অর্ধীংশ ৫৮৫ ৮২ 
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কলার গলার মাপ অপেক্ষা ১ ইঞ্চ বেশী । পশ্চান্তাগের খোল! স্থানে 

পেনীরমত বোতাম অথবা ছক ও আইলেট দিতে হয়। 

ণহইতে ৯ বৎসরের বালিকার জন্ত ২৯ কি৩* ইঞ্চ লম্ব! হইতে 

হয়। ড 

কাপড় ৩৬ ইঞ্চ বহুরের ২ গজ আবশ্বক। 

ঘাগর|- ইহ! স্ত্রীলোকের ঘাগরারই অনুরূপ, তবে কোমরে 
চুনট না! হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্লেট রচনা করিতে হয়। লম্বায় হাটুর নীচ 
প্যযস্ত বালিকার বয়স অনুসারে ৮ হইতে ১২ গিরা করিতে হয়। 

দাঁওনে ফিল বালেস, কোমরে পটা ও পটার প্রান্তে কাজ বোতাম 

করিতে হয়। ছি দ্বার! প্রস্তুত করিলে ২ গজ কাপড় আবশ্তক। 

নিকাঁরবকার- _ইহাও স্ত্রীলোকেরমতই প্রজ্তত হুইয়া থাকে। 
লম্বা অনুসারে কাপড় আবশ্তক। অতি শিশুদ্দিগের জন্য পায়জামার মত 

যাহ! প্রস্তুত হয়, তাহার তলায় মল মুত্র ত্যাগের স্থান খোল', কাজ 

বোতাম করা হইয়া থাকে । 

অন্যান্য কাপড 

লেঙ্গটা-_লেঙ্গটা কোমরের মাপে একখগ কাপড় মাঝে কোণা- 
কোণি ত্রিভুজ আকারের ভাজ দিয়া নিয়, প্রান্তে ১ গজ দীর্ঘ ২ গির! 

সুখে খোলা, শেষ প্রান্তে ১ গিরা চৌড়া একটা $ডবল খণ্ড যুসতিয়া কচ্ছ 
এবং কোমরে অর্দগির! চৌড়াঁ ১।* গজ লম্বা একটা ডবল কাপড়ের 

পটী বখেয়া দিবে । কচ্ছের মুখে ত্রিভূজেক্ব'কৌণ প্রবিষ্ট হইতে হয় এবং 

ত্রিভুজের উপরে বিস্তৃত মুখে কোমর ছুই দিকে লমান রাখিয়৷ বসাইতে 
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হয়। কাপড় ১ গজ মার্কিন আব্শ্তুক। জিন কাপড় ডবল করিলে 

অতিশয় পুরু হয়। . 

জাঙ্গিয়া _-ইহা পায়জ্জামার অদ্ধাংশ মাত্র, কোমরের নিয় হইতে 

জভ্। পধ্যড় লক্বায় ৩ হইতে ৮ গিরা হয়। পায়জামার মত ইজারবন্দ 

প্রবেশের পথ থাকিবে, তবে মিয়ইনীর পহিবর্তে একটী চোঁবগলা উভয় 
পায়ের মধ্যে গুহ্ের নিয়ে দিতে হয়, নচেৎ বসিতে পারা যায় 511 

কাপড় লংক্রথ ৮ হইতে ১২ গিরা আবণ্তক। সাহেবের! ক্নানের সময় 

জাকিয়া ব্যবহার করেন। মুসলমান বালকেরাঁও ঘরে থাকিবার সময় 

প্রে। 
ঝোঁলা__ইংরাজীতে ইহাব নাম হ্যাবার স্তাক। সিপাহীমাত্র- 

কেই প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি রাখিবার জন্য পটী অথব৷ 'ফতা যোগে ঝুলাইয়। 
স্কন্ধে বহন করিতে হর়। উহা! আক্ষা বিশেষ । কানপুরের এলগিন 

মিলের থাকা জিন দ্বার। প্রস্তত হয়। ১* গজ জীন আবশ্তক ভয়। 

৮ গির লম্বা ৬ কি?৭ গিরা চৌড়া ২ খণ্ড জীনের নীচের কোণ দুইটী 

পকেটের মত ঈষৎ গোলাকাঁরে কাটিয়া ১ পাঁটেব মুখে ৭৮৪ গির! 
অর্ধচন্দ্রাকারে কাট! খণ্ড নুড়িয়া ঢাকন। প্রস্তুত করিতে হয়। পাশের 

লম্বা ফালী ভাজ দ্দয়া একটা বকলসের মধো প্রবেশের বোগা ফিতার 

মত পটা সেলাই করিয়া ঝোলার নিয়ের প্রান্ত মুড়িয় স্বন্ধে বুলাইবার 
জন্য দীর্ঘ প্রান্তদ্য়ের একটার সহিত বকলস ত্াটিয়া দিবে। মধ্য 

আর এক খণ্ড কাপড় দিলে ঢষ্টটা পরকোষ্ঠ হইবে । ঢাকনার সুখে একটা 

বড় কাজ করিয়া যত ট্র পড়ে তথায় একটা পিতলের বোতাম টাকিতে 

হয়। | 

পী-_টুপা নানা গ্রক্ষারে প্রস্তুত হইতে পারে। মুসলমানেরা 
এক প্রকার গোল উন্নত মস্তক টুগী পরে তাহার নাম তাজ। ইহা 
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ছয় খণ্ড ত্রিকোণ বস্ত্র পরস্পর যুড়িয় মুখে ঝেষ্টন স্বরূপ সঞ্জাব দিয়া লবে 
একটী মাত্র বখেয়। দিতে হয়। ইহা মখনল, বনাত প্রভৃতির হইলে 

ভিতরে সালুর আন্তর দিয়া মুখর বেষ্টন স্থলে জরির লেস বসাইতে 

হয়। হিন্দুস্থানের হিন্দুরা এক প্রকার টুপী পরেন, তাহ! ছুই খণ্ড 

অদ্ধ গোণ কাপড় মধ্যে ভিতরে এক বখেয়৷ দ্রির! মুখের খেষ্টনে সঞ্জাব 
দিতে হয়। এই প্রকার টূপী বঙ্গের অনেক মুসলমানেও পরে। 
মুসলমানা টুপী তাহাদের মুগ্ডিত মন্তকের আয়তন অনুরূপ একটি আবরণ 

বিশেষ রূপে ব্যবহৃত হয়। বঙ্গের বৈষঞবের একপ্রকার কানটোপ 

ব্যবহার করেন। ইহার উপরে এক খণ্ড গোল চান্দী তাহার সহিত 

কর্ণমূল আবরক হইখণ্ড বস্ত্র সম্মুখের অদ্ধাংশ বাদে উভয় পার্থ 
যুড়িয়। পশ্চাাগে একটী যোড়া হর, সম্মুখে ক্ষুদ্র পটী চান্দীর সহিত 

যুড়ির়া ছুহ পাশের কর্ণাবরণসহ যোড়। হয় । 

আপিসের কেরাণী বাবুর যে এক প্রকার মখমলের গোল টুগী 

পরেন, তাহার প্রস্তত প্রণালী এইরূপ £ প্রথমে মস্তকের ঝেষ্টন 

অর্থাৎ কপাল হইতে উভয় কর্ণের উপরদিয়া পশ্চাঞ্ঈীগমহ মাপ 

লইতে হুয়। মাপ যদ্দি ১ গির। হয়, তাহা হইলে উহার অংশ 

অর্থাৎ ৩১ গির। ব্যান ধরিয়া ১০ গিরা পরিধি !বশি্ একটী গোলক 

কাগজের নমুনা! গ্রস্তত করিবে । এইন্ধপ গোল বৃত্ত কাগজে কম্পাস ছারা 

অস্ষিত করা যাম্স। কম্পাস অভাবে একখগ্ড পেষ্টবোর্ড কাগজের দৈথ্য ৩ 

গিরা দাগ করির তাহার মধ্যস্থলে ইলিসপীনদ্বারা একটা ছিদ্র ও মাপের 

কোন এক শেষ প্রান্তে আর একটা বুহৎ ছিপ্তরী কর। যে কাগজে 

টুপীর চান্দীর মাপে বৃত্ত অস্কিত*করিতে হইবে, তাহা এক খানি কোমল 

জাতীয় কাষ্ঠ ফলকের উপর স্থাপন করুত্বঃ পূর্বোক্ত ছিদ্রকর! পেষ্ট 

বোর্ড রাখিয়! ব্যাসের মধ্যসর্তী স্ষুপ্ন ছিদ্রে একটা বধ পীন ঠুঁকিয়া 
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বসাইয়া প্রাস্তবর্তী বড় ছিদ্র যোগে একটা পেন্সিলের অগ্রভাগ প্রবিষ্ট 

করাইয়। ঈষং বলে চতুদ্দিকে থুরাইলেই বৃত্তের দাগ নিম়স্থ কাগজে 
পড়িবে। তাহার পর মধাবর্তী পীনটা তুলিয়! বৃত্তের দাগ অনুসারে 

নীচের কাগজখানি কাচীঘ্বারা কাটিলেই টুপীর চান্দীর নমুন! 

প্রস্তুত হইর্ধী। 
মানুষের মাথাটা সম্পূর্ণ গোল নহে। ছুই কাণের পাশে ঈষৎ চাপা, 

এক্ন্ত নমুনার কাগজখানির ঠিক মধ্যে ভাজ দিয়া! ছই পাশের 

চাপার উপযোগী কিঞ্িিৎ ছাটিয়৷ ফেলিয়া তাহা যে কাপড়ের টুগী 

প্রস্তুত হুইবে তাহাও সদর গীঠ মধ্যে রাখিয়া! ভশজ দিয়! নমুন। তছুপরি 

স্থাপনান্তে সেলাইএর হুক +& ই অধিক রাখিয়! কাটিবে। টুপী ১ গিরা 

উচ্চ বা খাড়াই হইলেই হয়, তবে কেহ কিঞ্চিৎ অধিক উচ্চ পছন্দ 

করেন। চান্দীর চতুর্দিকের বেষ্টন জন্য ১* গিরা দীর্ঘ, ১৭ গির 
প্রস্থ এক ফালী দাগ করিয়া কাটিবে। এই চান্দী ও বেড় ছুই খঞ্জের 

অনুরূপ ভিতরের আন্তর দুই খণ্ড কাটিয়! সেলাই আরম্ভ করিবে। 
টুপী দৃঢ় ও খাড়া! থাকিবার জন্য ১ গির! চৌড়া ৯০।* গিরা লন্থু 
শক্ত কানভাসের একথণ্ড অর্দগির! মুখে যোড়ার জন্ত মোটা হৃতা, 

স্বারা টাকিয়। লইবে। এই কানভাসের বেষ্টন আপল বেষ্টনের কাপড় ও 

আন্তরের মধ্যে থাকিবে। 

চান্দীর আস্তর খুব পাতল! ক্যালিকো, অথব৷ কুষ্ণবর্ণ রেসমী 
লাইনিং-এর কাপড় দ্বার! প্রস্তুত হয়। চান্দীর আস্তরের উপর থুব 
ধূনকরা কার্পাস তুশার পাতল! স্তর সর্বত্র সমানভাবে বিস্তৃত 

করিয়! তাহার উপর একথও পুরাতন পাতলা! গোল আবরণ থিলনী 

করিয়া সেলাইএর কলে ক্ষুন্ু বরফী আকৃতি কুইপ্টাং করিবে। কল 
অভ্ভাবে হাতে এরূপ খুব-সরু পেন্ুজ দিলেও হুয়। 



টুী। ৭৯ 

তাহার পর আসল কাপড়ের চান্দীর সহিত বেষ্টন খিলিয়। যাহাতে 

বেষ্টনের যোঁড়াটা চান্দীর এক মাথায় পড়ে, অর্থাৎ চেপ্টা পাশে যেন না 
গড়ে, এই ভাবে ভিতরে বস্ত্রের অনুরূপ হৃত্র দ্বারা বখের! করিবে। 

চান্দীর চতুর্দিকের সেলাই করা প্রান্তের সহিত আস্তরের কুইল্টাং কর! 
সদরদিক বাহিরে রাখিয়! খিলনী করিয়! বেষ্টন আস্তরসহ সরু তুরপাই 
করিবে। তাহার পর কান্ভানের বেষ্টন ভিতরে প্রবিষ্ট করাইয়া আসল্ 

বেষ্টন অর্ধগির! মুড়িয়া ঢাকিয়া আস্তরদহ তুরপাই করিবে। তবে 
মন্তকের তৈল, কপালের ধর্মদ্বার! সহসা মলিন ন! হয় তজ্জন্য খুব পাতলা! 

২ ইঞ্চ চৌড়া একখথণ্ড চামড়া! অথবা অয়েলক্লথ ভিতরে তুরপাই করিয়! 

দিলেই টুপী প্রস্তুত হইল। একটা পুরান্তন টুপীর সমস্ত সেলাই খুলিয়া 
দেখিলেই অভিজ্ঞান ভাল হুইবে। 

টু্দীর মখমলের উপর রেসমের, উলের, কারের অথব| জরির ফুল 
তুলিতে হইলে নিম্ন প্রদর্শিত চিত্রান্নরূপ ফুল তুলিতে অভ্যাস করিবে। 
পত্র পুণ্পের অন্থকৃতি স্বাভাবিক হইলেই স্ুদৃ্য হইবে। তদ্রুপ কার্য্যের 
অন্য 'প্রককতিদেবীর রঞ্জিত পত্র পুষ্পের আভা! ও বর্ণের অনুরূপ রেসম 

দ্বারা স্বাভাবিক চিত্রের অনুকরণ করিবে। 



৮০ সীবন-শিক্ষা-সোপান । 

পল 4৪৯ ০, 
পি জলা স্বর স্পেস 

পে শির 

এইটী গ্রোণাপ পুণ্পের, অনুরূতি। ইহার পত্র ও বৃস্ত হরিদর্ণের, 
কোরক গোলাপী বর্ণের রেসম দ্বার! প্রস্তুত করিবে। 



ট্পী ৮১ 

পরবর্তী চিত্রান্ুরূপ পাকান রেসমী সুতা দ্বার রামপুরী চাদরের 

হাশিয়ার অনুরূপ সেলাই করা যায়। ক্ষুদ্রান্কতি বথেয়! ছার। দোরোখাও 

সেলাই কর! যাইতে পারে । 

যদি উল দ্বারা অনুকরণ করিতে হয়, তাহ! হইলে নিম্ন প্রদর্শিত 

চিত্রদধয়ের অনুরূপ সেলাইকালীন প্রাকৃতিক বর্ণের উল ব্যবহার করিবে। 



৮২. সীবন-শিক্ষা-সোপান 

এইরূপ পত্রের আরুতির রেখ! পেস্থুজ দ্বারা সেলাই করিয়া প্রান্তে 
উল দ্বারা চতুদ্দিক ঘুরাইয়৷ সেলাই শেষ হুইলে পরবর্তী চিত্রান্ুরূপ মধ্যে 
উল প্রবিষ্ট + রাইনে। 

চর 
রে .. ৩৮৫ পে পপ পপ কি গা 

র দ্বার নক্সা করিতে হয় 

তাভা হইলে পার্খ প্রদর্শিত চিত্রান্ুরূপ 

ছি কারের ভাজ দিয়া পেনুক্ষ তুরপা্ 

দ্বারা কার বস্গে সংবদ্ধ ভ্রমে সেলাই 

করিবে। 

একটা নক্সা শেষ হইলে ত্রমে পরে 

পরে উ্ররূপ নক্সা প্রস্তত করিবে। 

ট্রপীতে সরু কার দ্বার! ফুল ভাল ভয়। 



বঢুয়। ৮৩ 

পুতী দ্বারাও বনাত, সাজ্জ প্রভৃতি বস্ত্রে অতি বিচিত্র পুষ্পপত্রের 
অনুকৃতি প্রস্তুত হইতে পারে। 

| রেসমের শক্ত কু দ্বারা পুতী 

প্রাকৃতিক বর্ণানুরূপু ক্রমে ক্রমে 

গাথিয়া বস্ত্বের উপর তুরপাই 

সদৃশ টাকা দ্বার আধদ্ধ করিতে 

হয়। পার্থ প্রদশিন চিত্রান্থবূপ 

পুতা দ্বারা টুপীর ফুল সেলাই 
করি5 পারা বাউবে। যেখানে 

থে ধর্ণেণ পুতা বসাইলে প্রারু- 

[তিক ধর্ণ ও আভ। বিশিষ্ট হইতে 

1 পাকে তাহ করবিবে। 

জরির কাজে কোন ব্ণের 

'পয়োজন হয় না, তবে জরি 

ফেমে আনস্ক কাপড়ে সেলাই 

(যে পকাবে করিতে হয়, ভাহা 

লে 

যাছে। ফেম ভিন্ন ভাতে ধরিয়া 

জরির ফুল কিরূপে প্রস্তত কবিতে হল, শ্বা্া কোন কারিগরেব শিকট 

শিখিলে ভাল হয়। 
বটুয়া__ব্ট্য' পবাসা, পরিব্রাজক, তীর্থ এমন কি গুহস্তের 

পক্ষেও বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রন্য 1 টাকা পয়সা সুপারী, মসলা, গুঁধধ নান 
ক্ষুপ্র অথচ বিশেষ আবশ্যকীয় দ্রব্য রাণিবার পূক্ষে বটুঘা যেমন উপযোগী, 

বিলাতি ব্যাগ তেমন নহে। ইহা কি সংসারী কি উদনাপী সকলের 



৮৪ সীবন-শিক্ষা-সোপান । 

পক্ষেই অত্যাবশ্ঠকীয় সঙ্গী, এজন্য উড়িষ্যা, আলাম, নেপাল প্রভৃতি 

দেশের লোকের! বটুয়ার বড় আদর করে । ঝটুয়! ছুই চারি পয়সা! মূল্যের 
ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু ইহার প্রয়োজন বহুল বিধায় প্রস্তত ও বিক্রয় অত্যধিক । 

বটুয়া একাধিক প্রকোষ্ঠে প্রস্তুত হয়। দুই পৃষ্ঠে ছুই খানি স্থুল ও 

স্থায়ী বন্ত্রথণ্ডের মধো মধ্যে যত খণ্ড দেওয়া যায়, তদন্ুসারে প্রকোষ্ঠ 

বদ্ধিত হয়। অতি ক্ষুত্র হইতে অতি বৃহৎ বটুয়া প্রস্তৃঙ হয়। দুই খানি 

খেড়ো অথবা তদ্রপ সণ রঞ্জিত বস্ত্র ছুই পুষ্টের আবরণ এবং মধাস্থ 

প্রকোষ্ঠের জন্য দুই তিন থানি চতুফোগ কাপড় সামনে ভশজ দিয়! 

নিমাদ্ধের ছুই কোণ গোল করিয়া কাটিয়া দিতে হুয়! উপরের মুখে 

ডুরী ধরিয়া টানিলে যেন ঝটুয়াটা প্রায় গোণ দেখায়। আবরণ থণ্ডের 

সহিত আস্তর প্লে ভাল হয়। লাল, সবুজ প্রভৃতি বনাতের খণ্ড যুড়িয়া 

যদি পৃষ্ঠাবরণ গ্রস্ত কর! হয়, তাহা হইলে উচ্ভাতে আস্তর ন! দিলে 
ভিতরের যোড়া দৃষ্ট হয়। তদ্রুপ যোড়াযুক্ত পৃষ্ঠাবরণ যোড়ায় বখেয়! 

করিয়৷ ইন্ত্ীদ্বারা চারয়া কোন টণ্যাকসই রঙ্গীন পাতল! কাপড়ের আস্তর 

দিবে। ভিতরের প্রকোষ্ঠের পাট গুলিও মজবুত কাপড়ের হওয়া উচিত। 

পৃষ্ঠাবরণসহ প্রকোষ্ঠের পাটগুলি একত্রে বখেয়। করিয়া উপ্টাইয়া যোড়া! 

ভিতরে এমনভাবে ফেপিবে যেন দৃষ্ট না হয়। প্রকোষ্ঠের পাটগুলির 
মুখ প্রায় এক ইঞ্চ মুঁড়য়া পট সেলাই করিবে। পৃষ্ঠাবরণের উভয় 

পাটের মধ্যে ডুরিভর! সঞ্জাব দিয় বখেয়! করিতে হয়। ঘোড়ার সেলাই 

কলে করা হইলে এক বখেয়ার উপর আর এক বথেয়! করিয়! খুব মজবুত 
করিবে, হাতে বখেয়া কঠিলেও খুব মোট। শক্ত স্থৃতাদ্বার! টানিয়া৷ সেলাই 
করিবে। তাহার পর ডুরী ভরিতে হয়। মোট! সুতা দোতারী অথবা 

তিন তারী করিয়! খুব পাক দিয়! মাঞ্জিয়া লইতে হয়। এক প্রাস্ত হইতে 
১ ইঞ্চ বাবছিত ঈমান পেন্গুজ দিয়া অপর প্রান্ত ঘুরিয়। পূর্ব স্ব'নে আনিতে 



রক্ড় জালী। ৮৫ 

হয়। এক একটা ডুরী প্রথম প্রান্তের বিপরীতদিক হইতে পূর্ব প্রদও 

পেন্ুজের ঘরে ঘরে প্রবিষ্টভাবে অপর প্রান্ত ঘুরিয়। পূর্ব স্থানে আনিবে। 
উভয় প্রান্তস্থ স্থৃতার মুখ ছুইটী পরস্পর গঠ দিয়] দুই প্রান্তের ছুইটা গাঠ 

ধরিরা এক কালীন টানিলেই বটুয়ার মুখটা পেন্ুজের অনুরূপ চুনটবৎ 

সঙ্কুচিত হুইয়। বন্ধ হইবে। মুখটী খুলিবার জন্ত ছই পাশে ছইটা ডুরী 

ভিতরে প্রবিষ্ট ও বহিমু'খ ভাবে ছুইটা পাক দিয়া একটী টানা! প্রস্তত 

করিবে। এই টানাছয়ের মুখে গাঠ দবে। তাহার পর ছুই পাশের 

ছুইটী টান! ধরিয়া টানিলেই বটুয়ার মুখস্থিত বন্ধ করিবার ডুরা খুলিয়া 
মুখ খুলবে। ডুরী স্কুল ও শক্ত হওয়! উচিত, যেন দীর্ঘকাল বাবহারে 
বারংবার খুলিতে ও বদ্ধ করিতে যে টান পড়ে তাহাতে ছিড়িতে না৷ পারে । 
বন্ধ করিবার ডুরী বটুয়ার মুখের বেষ্টনের অপেক্ষা ২ ইঞ্চ বড় থাকা! 

উচিত, যাহাতে বন্ধ হইলে উভয় ডুরীর মধ্যে ধাহু প্রবিষ্টভাবে বটুয়াটা 

স্কদ্ধে ঝুলাইয়া রাখ! যায়। কারণ যাহার! বটুয়া বাবার করে, তাহারা 

প্রায় নকলেই নিজ নিজ বটুয়! কাধে ঝলাইয়৷ রাখে, তাহাতে হারাইবার 

ভয় থাকে না। কাঁধে না ঝুলাইলেও৪ মুখ বন্ধ করিয়া কোন স্থানে 

ঝুলাইয়৷ রাখা যায়। 

কুঁড় জালী- ইহাও বটুয়ারই মত, তবে ইহার মুখে ডুরী ভর হয় 

না। একখানি চতুষ্কোণ বস্ত্রের চারি কোণ পরম্পর সংবদ্ধ ভাবে হস্ত 

প্রবেশের মুখ ও তাহার বিপরীতা কে তর্জনী অঙ্গুলী বহির্গমনের রন্ধ, 

থাকে। ৬ যোড়াধুক্ত মন্তকে একটা পিতলের আকসী মোটা 

কৃত! দ্বার! ট্রাঁকিয়৷ দিতে হয়, যেন কগস্থিত মুলার সহিত ঝুলাইয়। রাখা 

যাইতে পারে। ইহার ভিতরে প্রকোষ্ঠ. প্রায় থাকে ন।, কিন্ত অন্যুন 

একটা খণ্ড মধ্যে দিলে ছুই প্রকোষ্ঠ হয়, . তাহাতে মাল!, তিলক, ক্ষুত্র 

দর্পণ নামের ছাপ প্রভৃতি থাকে । ঠ * 



৮৬ সীবন-শিক্ষা-সোপান । 

স্থজারী-__দর্জীরা সুচ, স্থুতা, বোতাম, আইহক, পীন, কীচী, 
ইলিসপীন, পেন্সিল, আন্নস্তান, খাড়মাটা প্রভৃতি রাখিবার জন্য এক 

প্রকার থলে প্রস্তুত করে, তাঠারই নাম সুজারী। ইহ! বনাত, অথবা 

কাশ্মীরা কাপড়ের খণ্ড দ্বারা নিয্াবরণ, এবং সার্জ, ফানেল, মখমলদ্বারা 

প্রকোষ্ঠ প্রস্তুত হয়। একথণ্ড এ গিরা লম্বা, ৩ গির! চৌড়া বনাতের 

ছুই কোণ ঈষৎ গোল করিয়! ৩ গিরা ভইন্ডে অপর ছুই কোণ কাটিয়। 

একটা পানের অথব! অর্ক পত্রাকতি করিবে। ভিতরে কোন সাঁটানের 

আস্তর দিয় হাতে অথবা কলে কুইলটিং করে । ৩ গরিব! (চিত স্থানে 

৩ গিয়া দার্ঘ ৩ গির! প্রস্থ এক খণ্ড সাজ্জ মুখে মুডিয়। ক্ষুদ্র পটা সেলাই 

করিয়া পশ্চাদভাগে দিষ্মাবরণেরমত ঈবৎ গোল কাটিয়া স্থাপন কর। 

ইহার ১২ ইঞ্চ ব্যবধানে একথড ফানেল, তাভার ই উঞ্চ পরে একখণ্ড 

মখমল সাজাইয়া খিলনী করিয়৷ চতুর্দিকে বেষ্টনবৎ একটা ফিতা, অথব! 

রেসমী সঞ্জান দিয়া পানবৎ প্রান্তে ১ ভাত পরিমাণে উল্ত ফিতা বা সঞ্জাব 

দীর্ঘ রাখিবে। তাঙ্ভার পর চতুর্দিক ঘুবিয়া ফিতার লবে একটা মাত্র 
বখেয়। করিলেই ন্ুুজারী প্রস্তুত হইল। উহ দা স্বায় দক্ষিণ হস্তের 

পার্খে বিস্তৃ্তভাবে রাখিয়া সেল।ই কারতে থাকে । তিন খানি প্রকোষ্ঠের 

. কাপড় ক্রমে পর পর থাকাতে সর্ধনিয়্ স্তরে ব৷ প্রকোষ্ঠে বোতাম, মাপের 

গন্ধ, ও সুতা রাখা ভয়, তাহার উপরের প্রকোষ্ঠে ক্ষুদ্র কারচুবীর 
কাচী, ইলিসগীন, প্রকোষ্ঠাবরণের গাত্রে হাতের সুঁচ, পীন প্রভৃতি বিদ্ধ 

করিয়া, তৃতীয় প্রকোষ্ঠে খড়িমাটা, পেন্সিল প্রভৃতি রাঁথা হয়। কাধ্য 

শেষ হইলে দ্রব্যাদি যথাস্থানে ভরিরা সুজারী জড়াইয়া প্রান্তস্থ ফিতা 

দ্বার বাধির। পকেটে রাখিতে পারা যায়। 

স্থজারী দজীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় ড্রবা। ইহার ভিতরে নান! 

প্রয়োজনীয় দ্রবা সাজাইয়া কার্য্ের সময় আব্ন্যক মত বাবহার করে। 



প্রিজার্ভার। ৮৭ 

স্থজারীর স্তায় লেখকের পিখন-নমগ্রী পেন, পেম্সিল, নিভ, গীন, ডাক 

কাগজ লেফাফ'; টিকেট প্রভৃতি রাঁখিবার জন্ঠ পাড় স্থুল বস্ত্র আস্তরদার 

নান! প্রকোষ্ঠিময় প্রস্তত কর! ধায় । ক্ষৌর কার্ষোর জন্য ভিতণে আরমী, 
উপরে চিরুণী, ব্রশ, কাচী, সাবান, ক্ষুর, হোন, সপ প্রভৃতি রাখিবার 

উপযোগী ছুই ইঞ্চ চৌড় পুরু ফিতা দ্বারা 'প্রকোষ্ঠ বা বন্ধনী সেলাই করা 

যাক্স। ইহার আকৃতি ঠিক লেফাফার মত কাটিয়। চতুর্দিকে রেসম।৷ ফিত 

দ্বারা মুড়ি সেলাই করিয়! অপ্রশস্ত প্রান্ত দ্ধয়েখ মুখ দুইটা ক্ষুত্র বন্দবৎ ফিতা 
টশকিয়৷ দিয়! তদ্বোগে বাঁধতে হয়। বিস্তৃত প্রান্তে একটা ঝড় বকলস 

আবদ্ধ করিয়া. উপরের ঢাকনাতে ষ্র্যাপ সেলাই করিয়া দিবে 

প্রিজার্ডার-_2:552155: অথ রক্ষণা, অর্থাৎ ষাহ। দ্বারা পানের 

মোজা জুতার ঘর্ষণ য়ইতে রক্ষিত ভয়। ররক্ষণের উপযোগী বলিয়! ইহার 

নাম রঙ্গণ! | 

এক খণ্ড পুককু কাগজের উপর পদ স্থাপন করিয়৷ পেক্সিল দ্বার! 

চতুর্দিক ঘুরিয়া দাগ করিবে। দাগ অস্সারে ম্খতলারমত কাঁগজ 

কাটিয়া যে জীন অথবা তদ্রুপ পুরু কাপড়ের গ্রিজার্ভার প্রস্তত হইবে 

তাহার সদর দিক ভিতরে রাখিয়া ভাঙ্গ দিয়া তাহার উপর নমুনার 

কাগঞ্গ স্থাপন করতঃ পেন্সিলের দাগ করিয়! সেল'ইএর হুক রাখিয়! 

কাটিবে। তাভায় পর পায়ের মাপের সমান লম্বা একথণ্ড ২॥০ কি 
২৪০ গিরা চৌড়া কাপড়ের দ্বার! অগ্রভাগের ছুই কোণ কাটিয়া প্রায় 

বাদামী ভাবে চি পায়ের ছুই থণ্ড করিবে । পর্দের উপর যতদূর খোলা 

থাকিলে পদ প্রবেশ কাঁরতে পারে, ততদুর প্রায় গোলভাবে ৩ গিরা দীর্ঘ 
১ গির! প্রস্থ কাটিয়। বাহির করিবে। : গোড়ালীর দিকে পেনুজ দিয়! 

যুড়িয়া পরে তলারসহিত উপরের অঃ পেস্জ দিবে, তাহার পর পদ 

্রবিষ্ট হইলে বদি কোন স্থানে কাপড় অধিক অর্থাৎ ফুঁলা দৃষ্ট হয়, তাহ! 



৮৮ * সীবন-শিক্ষা-সোপান। 

কাটিয়া! কমাইয় পুনরায় পেস্ুজ দিয়া পরীক্ষা করিবে । পরে ঠিক হইলে 
পেম্থজের উপর বখেয়! করিবে । উল্টাইয়। মুখে সরু সঞ্জাব নিয়া বখেয়! 
তুরপাই করিলেই প্রস্তুত হইল। চর্মবকার যেরূপ স্থখতল! ও উপরের 

ংশ কাটিয়া জুতা! প্রস্তুত করে, সেইরূপ তলা ও উপরের কাপড় কাটিতে 
পারিলেই প্রিজর্ভার পায় ঠিক হয় । রবরের জুতার মাপ লইলেও হইতে 

পারে। 

দোলাই-_ইহাকে দোহরও বলে, অর্থ ছুই পাট কাপড়ের চাদর। 

এক পাট নীলু জামদানী, অপর পাট মলমল । দীর্ঘ ৬ হাত, প্রস্থে ৩ হাত 

হওয়া উচিত। ৩হাত ব্হরের কাপড় হইলে মধ্যে যোড়! দিতে হয় 

না, ৩ গঞ্জ হিসাবে প্রত্যেক প্রকারের কাপড় হইলেই হম্ম। ১গজ 

বহরের কাপড় হুইলে প্রত্যেকে ৪০ গজ আবশ্বক হয়। ৩ গজ পৃথক 

করিয়! ১ গজের মধ্যে কাটিয়া হুইখণ্ড করিয়া মধ্যে যোড়। দিয়! ৩ 

গজ দীর্ঘ খণ্ডের এক পাশে যুড়িলেই ৩ হাত বহর হইৰে। সঞ্জাবের জন্ত 
১ গজ নয়ন নক দ্বারা ১ গির! সঞ্জাব কাটিয়! চতুর্দিক ঘুরিয়া খিলনী করিয়া 
মুখে লব থাশ ও সঞ্জাবের ভিতর প্রান্তে এক বখেয়! করিবে। পাটের 

যোড়ার সেলাই ভিতরে পড়িবে, এবং জামদানীর বুটার সদর দিক উপরে 

থাকা উচিত 
বালাপৌষ- ইহ! লেপ বা রাজাইএর রূপান্তর মাত্র। তেমনই 

ভিতরে তৃল1 ভরা, তেমনই সেলাই করা, তবে ইহা অপেক্ষাকৃত পাতলা 
ও হালক। ইহাই প্রভেদ। মুশিদাবাদে অতি উৎকৃষ্ট রেঃমী বালাপোষ 

প্রস্তুত হয়। বেগুনী রংধার আবরোয়! নামক ৩ হাত বছরের অভি 
কুঙ্ষম উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র দ্বাগাই প্রায় বালাপোষ প্রস্তুত হয়, তবে প্রন 

বর্ণ বিশিষ্ট হুক রেসমী কাপড়েন বালাপোষও ভত্র ব্যবহাধ্য শীত বন্ত্। 
৬ হাত ও প্রন্থে ৩ হাতের কম হয় না, অথচ ছুই হইতে চারি 



নুজশী। ৮৯ 

ছটাক কার্পান তুলার অধিক ওজনে বালাপোষ প্রায় হয় না। বস্ত্র 
অনুরূপ কার্পান তুলা রঞ্জিত ও শু হইলে অতি দক্ষ ধুনকর তাহা 
ধূনিয়।৷ সর্ধত্র সমান পুরু স্তরে বিস্তৃত করে, তাহার পর অতি সাবধানে 

উল্টাইয়! বালাপোষ সামনে বিস্তৃত করতঃ খড়িমাটী গোলা স্থত্রে মদ্দিত 

করিয়৷ বরফীরমত কোণাকোণি দাগ করিতে হয়। দাগ শু হইলে 

বন্ত্রের বর্ণানুরূপ রঞ্জিত স্ত্রযোগে অতি সরু পেস্ুজ দিতে হয়। তাহার 

পর অদ্ধ গ্রিরা চৌড়া সবুজ রেসমের সঞ্জাবের মুখে জরদ রেসমের মগজী 

দিয়া ছুইটী লবে বখেয়া দিলেই বালাপোষ প্রস্তুত হইল। মুল্য ৭৮ হইতে 
১৫২ ২*২ টাকা বস্ত্রের ও সেলাইএর নৈপুণ্যান্প।রে হইয়া! থাকে। 

স্বজনী-_ ইহা মালদহেই অতি উত্তম প্রস্তত হয়। দীর্ঘে 8181 
হাত, প্রস্থে ২॥* হাত হয়। বালাপোষেরমত ছুই ছটাক তুল! ভিতরে 

দিতে হয়। কোন ভাল সালু, অথব৷। একরঙ্গা দ্বার! প্রস্তুত হয়। 

ইহার এক দ্দিক সদর এবং তাহার বিপরীত দিকে মফম্বলরূপে সেলাই 
কর। হয়। ন্ুজনীর সেলাইএর বৈচিত্রান্ুসারেই মূল্যের তারতম্য হয়। 

লাল অথব! বেগুনী জমীনে সাদ! সুতা দ্বারা নানা নকৃসার লতা+ পাতা, 

ফুল, কল্কা এরপ পরিপাটা বখেয়া, ও জিঙ্জিরা সেলাইদ্বার প্রস্তুত 

হ্য় যে দেখিলে শ্বৈরিন্বীর নুখাঁতি না করিয়া ক্ষান্ত থাক। যায় না। 
মালদহ অঞ্চলের বিধবা স্ত্রীলোকের! সুজনী প্রস্তুত করে। প্রত্যেক 

থানি ৩২ হইতে ৮৯২ টাকা মূল্যে বিক্রয় হয়। এরূপ সুজনী মাসে 
কম দামী পাচ খু অধিক দামী ছুই খানা অনেকেই সেলাই করিয় 

জীবিক নির্বাহ করে। ] 

বালা পোষেরন্তায় তুল! ভগ্দিয়া উপ্টাইয়া নান। নকৃসার কাঠের ও 

পাথরের ছাপ দ্বারা খড়িমাটা গোলার দাগ ক্ুরিয়! হইতে হয়। তাহার 

পর এঁ দাগে দাগে সেলাই করিলেই প্রস্তুত হইল।' পু 



৯০ সীবন-শিক্ষা- সোপান । 

চন্দ্রাতপ- টাদোয়া অতি ক্ষুদ্র হইতে অতি বৃহৎ সামিয়ানা পথ্যস্ত 
নান! প্রকারের প্রস্তত হয়। উডিয্যার হিন্দু দরজীর] অতি চমৎকার 

চন্দ্রাতপ প্্রস্তত করে। নানাব্ণের একরঙ্গাদ্বারা নানাকৃতির লতা, 

পাতা, ফুলু, কলকা, পদ্ম, পাখী কাটিয়৷ টাদ্দোয়ার উপর সেলাই করিয়! 

ব্সাইয়া দের। কাট! কাপড়েব খগুগুলির প্রান্ত মুড়িয়া তুরপাই সেলাই 

করিতে হয়! সেলাইএর স্তাও বন্সের ভন্গুরূপ নানাবর্ণের হইতে 

হয়। কত্তিত বস্ত্রথগুগু'ল অতি অল্প প'রমিত মগুমিশ্রিত জলে 

ড্রবা্টরা আদ্রাণস্থায় দোয়ার আসল কাপড়ের ধথাস্থানে ক্রমে বিস্তৃতি 

করিয়া খিলনীদ্বারা1 আটকাইতে ভয়, তাহার পর তুধপাই সেলাই করিতে 

হয়। বৃহৎ চন্ত্রাতপে এবং সামিয়ানার় এক কাপান দশজন দজীও সেলাই 

করিতে পাবে । উড়িষাবাসী হিন্দু দঞ্গাদিগের স্ত্রীলাকেরাই আঁধকাংশ 

ছোট টাদোরা সেলাই করে। পুরুষ ওস্তাদেবা সা৯ন গ্রভৃতি উৎকৃষ্ট 

রেসমী চন্দ্রাতপে, বৃহৎ ছত্রে ও আড়ানী নামক রৌপা দগাবদ্ধ বৃহৎ হাত 

পাখ'তে জ্ির দ্বারা যে সকল্ সীবন-টনপুণ্য প্রদশন করে, তাহা দেখলে 

চমত্কুত হইতে ভয় । 

জীর্ণ সংস্কার | 

গাত্র বস্ত্র জাম! প্রভৃতি ব্যবহার অগব! অনবধানতায় ছিন্ন হইলে তাহা 

মেরামত করিতে জানিলে পুনরায় নৃতনের স্তায় ব্যবহারধাঁ হইতে পারে । 

কোন কোট, কা্মী্, ওভারকোট, অলষ্টার, প্যান্ট,লন প্রভৃতি 

দৈবাৎ ছিন্ন, কীটদষ্ট, বা অনলদগ্ধ হইলে পরিচ্ছদের অনুরূপ বস্ত্রধারা 

মেরামত কর। কর্তব্য । পশর্মী 'অথবা রেসমী কাপড় হইলে মেরামতের সুতা 

বন্ত্রের অন্থুরূপ হওয়া উচিত। মেরামতের খগগুলি চতুষ্কোণ, 



জীর্ণ সংস্কার। ৯১ 

ত্রিভুজাকৃতি অথব! মণ্ডলাকাঁর যেখানে যেরূপ আকৃতিন হইলে সুশ্রী হয়, 
তন্রপ কাটিয়া ক্ষতস্তানে বসাইয় খিলনী করতঃ জিঞ্রিরা করিবে। 

থণ্ডের কোন প্রান্তই মুড়িয়৷ বা ভাজ দিয়া বসাইবে না। যোজিত খণ্ডের 

চতুর্দিকেই সরু জিঞ্জিবা দিবে, তবে ভিতর অর্থাৎ মফস্বল দিকে সরু 

তুরপাই করা যাইতে পারে। | 

যদি কোন সংস্কারস্থলে পৃর্বকৃত সেলাইএর যোড়| থাকে, তনে ছিন্ন 

স্থানের উভয় পাশের দেলাই খানিকদূর থুলিয়৷ নূহন খগুদারা পূর্বোক্ত 

মত জিঞ্জিরাদ্বার মেরামত করিয়া পরে আসল কাপড়েখমত পুনরার 

তুরপাই প্রতৃতি সেলাই করি এনং প্রয়োজন হইলে ইন্ত্রী করিয়া নুন 

তুল্য করিধষে। 

হুঙ্ষম বস্ত্রের ছিন্ন স্থানে পূর্বোক্তমত অপর খণ্ড চাপ। দিয়! সংস্কারি 

না করিয়৷ রফু করিবে। পরিধেয় ধুতি, উড়ানী, শাড়া প্রভৃ(তিতে রফু 

করিতে পারিলে নূতন তলা হয়। সের অগভাগদ্বারা এক একটা সুতা 

বাহির করিয়া তাহার অনুরূপ সভার সহিত ছুই মুখ একত্রে একটা 

মোচড়া। দিয়। টাণিয়া সমান করিবে, তাহার পর অপর '্রান্তে৭ৎ এরূপ 

মোচড় দিয়া যুড়িতে পারিলেক্ট পূর্বববৎ হুইবে। এইধ'প টানার সমস্ত 

স্থতা যোড়া হইলে পোরেণেব সুতা যুড়িবাণ সমর কাপড়ের বাণ প্রস্তত 

করিবে । 

শাল প্রভৃতি মেরামত করিতে হন্লে রফু করাই কর্তব্য । শ্লুতার 

সুতায় টানা পরে অনুসারে বাণ প্রস্তত করিতে পারিলেই মেরামত 

উত্তম হয়। পষ্শের হাঁশি়ার অনুরূপ রেসমেক্্ধারা মেরামত করিতে 
হয়। পাশের জমীর মেরামত*জন্ত উল -্ৃতার খাই খুলিয়া তগ্থার! 

মেরামত করিবে। রর 



৯২ সীবন-শিক্ষা-সোপান। 

প্যান্ট,লন প্রন্থতি বিশেষতঃ রাইডিং ব্রিচ. নামক অস্বারোহণের 

পরিচ্ছদ দীর্ঘকাল ব্যবহারে বসিবার স্থান ক্ষয় হইয়া অব্যবহাধ্য হটলে 
পরিচ্ছদের অনুরূপ.বস্ত্র বার ছুই পায়ের অথব! উভয় পাছার স্থানে সমান 

ছুইথণ্ড বন্ধুদ্ধারা এরূপভাবে মেরামত করিবে, যেন দেখিতে উভয়ই 

সমান সুশ্রী হয়। বিলাতি মূল্যবান কড়রয় নামক পশমী বস্ত্রের যে 
রাইডিংব্রিচ প্রস্তত হয় তাহার আসন, অর্থাৎ অস্থারোহণকালীন যতদূর 

জীনের সহিত ঘর্ষণ লাগিতে পারে, সেই স্থানে শ্াময়েড লেদার বা সাবর 

নামক তৈয়ারী কোমল চম্্ উপরে তুরপাই করিয়। যুড়িয়। দেওয়! হয়। 
ব্যবহারে ও ঘর্ষণে সাবরই ক্ষয় হয়, আসল কাপড় নষ্ট হইতে পারে না। 

তজপ সাবর প'রবর্তনের প্রয়োজন হইলে প্রয়োজন মত সাবর ক্রয় করিয়। 

পুরাতন সাবরের মাঁপমত কাটিয় পূর্বমত তুরপাই এবং জিঞ্জির দেলাই 
করিবে। তসর স্ুৃতা খুব শক্ত, তাহাই পাকাইয়া ঈষৎ মোম প্রলিপ্ত 
ভাবে সেলাই করিবে । মোম ন! দিলে রেসমী সুতার পাক খুলিয়া যায়। 

মোম অতি অন্ন নারিকেল তৈলসহ গলাইয়। কোন বড় মুখবিশিষ্ট শিশিতে 

রাখিবে। বাবহার কালীন উহার কিঞ্চিৎ লইয়৷ অন্গুলীর অগ্রভাগে 

পরস্পর মর্দনান্তে পাকান গতায় মাজিয়। দিবে । রেসমী সুত! পাকাইলে 

অতিশয় স্থিতিস্থাপকতা। ঠেতু কুঞিশ হইয়া যায়, কিন্তু মোম প্রলিপ্ত 

হইলে পাক খুলিতে অথব! কুঞ্চিত হইতে পারে ন!। 
জীর্ণসংস্কারের উদ্দেশ্রা ছিন্ন, কণ্তিত, কীট দষ্ট ব। অনল দগ্ধ স্থান এরূপ 

ভাবে মেরামত করিতে হয়, যেন তাহ! ব্যবহার কাতীন লোকের দৃষ্টি 

আকৃষ্ট হওয়াতে লজ্জি হইতে না হয়। মেরামত ফরিয় উহা! এরূপ 

এক নুতনত্বে পরিণত করিবে, যেন তাহা দেখিতে স্ুতী ও নৈপুণ্যের 
পরিচায়ক হয়। 



টরণ বা পরিবর্তন করা । 

অনেক মুল্যবান কাপড়ের ভাল কোট প্যান্ট, লন প্রভৃতি দীর্ঘ কাল 

ব্যবহারে ছিন্ন না হইলেও এরূপ বিশ্রী; ময়লা চেহার! হয়৷ পড়ে, যে 

তাহ! ধৌত করিয়। পরিতেও আর ইচ্ছা! হয় না। তেমত স্থলে পরিস্ছদের 

সমন্ত সেলাই সাবধানে কাচিদ্বার! কাটিয়া খুপিবে এবং রিঠা (কেহ ইঠা 

বলে) ফল উষ্ণ জলে ৩ হইতে ৬ ঘণ্ট। ভিজাইয়! তন্মধ্যে বস্ত্র খগুগুলি 
ভিজাইয়া অনেকক্ষণ বিলক্ষণ আলোড়নে খায়! ধুইয় টাঙ্গাইয়া দিবে। 

পুনরায় নূতন রিঠার জলে আর একবার পুব্বমত ধৌত করিলেই বস্ত্র 
নিশ্মল হহবে। তখন শুক্ষ ও ছুম্ক্রক যোগে ইস্ত্রী করিয়া কাপড় বিস্তৃত 

করিলে দেখা যাইবে সদর দিক অপেক্ষা মফস্বল দিক যাহা পুর্বেব ভিতরে 

থাকাতে ময়লা 'ও বিশ্রী হইতে পারে নাই, তাহা প্রার নৃতনবৎ রহিয়াছে । 

বিচক্ষণ দর্জী তখন মফস্বল দিককে সদর ও সদরদ্গকে ভিতরে করিয়া 

পুনরায় আস্তরযুক্তরূপে সেলাহ করিয়া ইস্ত্রী, ব্রশ কারয়া এমন স্থন্দর- 

রূপে প্রস্তুত করিয়া দেয়, যে ঠিক নুতনেরমত বাঁণয়া ভ্রম হয়। এইরূপ 

বন্ত্রের পৃষ্ঠ-পরিবন্তনকে টরণ করা বলে। এরূপ টরণ কর কোটটা 
আরও পাচবৎসর ব্যবহার কর! চলে, তবে একটা অন্রাবধা ঘটে অর্থাৎ 

প্রথম প্রস্তত কালীন কাজ ঘরগুলি যেদিকে 1ছল, টরণ করাতে শাহার 

বিপরীত দিকে পড়ে। যদ্দি বামপাশে কাজঘর ও দক্ষিণপাশে বোতাম 
টণক। ভাবে প্রধমে প্রস্তত হইয়া থাকে, তবে টরণ করিলে দক্ষিণপাশে 

কাজঘর ও বামস্কাশে বোতামপটা পড়িবে। কান্ণ কাজঘরের জন্য যে 

রন্ধ' করা হইয়াছিল, তাহা আর বু'জাইবার উপায় ন! থাকাতেই 

ধ্ররূপ ঘটে। যাহা! হউক মিতবায়ী লেকের "পক্ষে ও গৃহে ব্যবহারের 

পক্ষে কোনু বাধ! থাকে না। বিলাতে বড়লোকর্দিগের পুরাতন 
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দামী পরিচ্ছয় ধিক্রয় হয়। দজীরা তাহ! ক্রয় করিয়া টরণ করে। 
গরীব লোকে তাহাই ক্রয় করিয়। দীর্ঘকাল ব্যবহাঁ৭ করিয়! তৃপ্ত হয়। 
উৎকৃষ্ট বনাত, কাশ্শীরা ও সার্জ ভিন্ন 'অপরু বস্ত্রের পরিচ্ছদ টরণ কর! 
যায় না।  তজপ অত্যান্তম কাপড়ের গজ ১০১২২ টাকা, একটা 

কোটের মুল্য ৩৩৪*২ টাঁক1, কিন্ত টরণ করিলে প্র কোট অদ্দ 

মুলো বিক্রয় হয় | 

মখমল, সাঁটীন প্রভৃতি কাপড় যাহ এক রোথা তত্দজায়া টরণ করা 

যায় না. টরণ কাঁরতে হইলে যে কাপড়ের ছুই রোখই সমান 

তাহাই উত্তম । 

সেলাইএর কল। 
ইতি পুণে হাতে সেলাই এর বিষয় সবিস্তারে ধলা হইয়াছে, কিন্তু 

অধুনা সেলাই এর প্রধান সাধন সেলাইএর কণ্গের বিষয় বল! প্রয়োজনীয়, 
কাণ সেলাইএর যে সমঞ্ড কল শিক্রয় তয়, ততসহ তত্তাবতের ব্যবহার 

বা চালন। প্রণাণী যাহ! প্রদত্ত হয়, ভাহ। ইংরাজী ভাষায় লিখিশ বিধায় 

অগেকেবই পক্ষে বোধ ঘোগ্য নহে, এক্স তজ্ধপ বর্ণিত শিবরণীর বৌধ- 

স্থগন জন্য সেলাইএর কলের অন্ুক্কভিমহ বিবিধ সীবন-প্রণালা বর্ণিত 

হইতেছে। ৃ 

ইংল্যাণ্ড, আমে:রন্া, ফ্রান্স, জন্মানী এভূতি পাশ্গত্য দেশে নান 

প্রকারের সেলাইএর রুল নিশ্মিত ও ব্যবহৃত হয়, কিন্ত চ্চারতে ইংলগ্ডের 

তৈয়ারী সিঙ্গার কোম্পানীর কলই সব্ধত্র ব্যবহৃত। হুইলার উইলসন 

কৃত কলও কেহ ব্যবহার কর্ধেন্। এই কারিকরের কলই ভাল, সেলাই 

তাল হয় বলিয়া মূল্যও সিঙ্গার কোম্পানীর কল অপেক্ষ৷ কিছু অধিক, 



সেলাইএর কল। ৯৫" 

কিন্তু সিঙ্গার কোম্পানী যেমন মাসিক কিন্তিবন্দী প্রথায় কল ভাঁড়! দিয়া 

থাকেন,হুইলার উহলসনের কল নগন দাম ভিন্ন ভাড়া হিসাবে পৃ]ওয়া যায় 

না, এজন্য অন্প বিভ্ত লোকে, বিশেষতঃ দরজীবা অগ্রিম ১০২ টাক! জমা 
দিয়া একজন জামিনদার দ্বাপা একরারনামা লেখাইয় দিয়া মাসিক ৫২. 

টাক ভাড়। হিসাবে কল ক্রয় করে। যদি মাসে মাসে নির্মিত রূপে 

কস্তির টাকা কেহ না দেয়, তাহ? হইলে সিঙ্গার কোম্পানী কল ফেরত 
ণইতে পারেন, তদ্রুপ ফেরত লইগে তৎকাল পধ্যন্ত যে টাকা প্রাপ্ত হইয়া 

ছিলেন, তাহা ভাড়া স্বরূপ পরিগাঁণত হয়, এই জগুইঈ মাসিক কিন্তি- 

বন্দীকে ভাড়। পদ্ধতি বলিয়া একরাএনামা লেখাপড়া হয় । তবে কিগ্তি 

মত সমস্ত সৃণ্যের টাকা পরিশোধ হইলে কোম্পানী তখন মাসিক কিন্তি- 

বন্দীর টাক! প্রাপ্তর যে সকল কুপন রসিদ দিয়া ছিলেন তাহা ফেরত 

ণইয় বিক্রয় গঞ্জ লিখিয়! দিয়া থাকেন । নগদ মুল্য অপেক্সী মাসিক 

ভাড়ার নিয়মে বলে? মুণ্য কিছু বেশা দিতে হয়, অর্থাৎ নগদ মূল্যে যে 

লটা ১০০২ টাক, সাড়া হিজাপে ওভার ভগ) ১২, টাকা ধিক দিত চা 

হয়, কাণ পারে 'দওয়াতে এই আভারন্ড টাকা আদ ভিসাবে পগিগৃভীত 

দ্প য়। 

কল হই প্রকারে পবিচালনার় নাবে বিক্রয় হয়, এক প্রকার হাত কল, 

অর্থ;ৎ হাতে ঘুরাইবার কল, 'জার এক প্রকার পা কল, অথাৎ প-দানা 

(0758 016 ) যোগে প্রিচাগিত কল। এই উভয় একার কলের 

কোনই বৈলক্গণা নাই । একই কল ৬ে ঘুর্লাইধার হাতল, অথবা পাক্স 

চালাইবার পাঁ-দানী যোগে চালান খাইতে পারে & হাত কল অপেক্ষা পা 

কণ পা-দানীর জন্য অভিরিন্ভ ২৪২ হইতে ৩০২ টাকা দিতে ভয়। এরূপ 

উপরে৭ ঢাকনা যুন্ত কল অপেক্ষ! ঢাকন! হীন পা-কলের মুল্য ৮২ হইতে 

১৪২. টাক। কম হয়। তাহার পর সাধারণ জাম। সেলাইঞএরর নান৷ মূল্যের 
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নান! প্রকার কলগুলি ( ৬10:505 ) কম্পিত, অথব! (05011180108 ) 

আবর্তক £ 9170016 ) মাকু যুক্ত নামে পরিচিত। ভাইব্রেটিং বা কম্পিত 

মাকু একটী হুক্ষাগ্র চোক্গ বিশেষ, তন্মধো সুতা জড়ান নলিকা বা নলী 

প্রবিষ্ট থাকে, কিন্তু অলিলেটাং বা আবর্ভক মাকু একটী ঘড়ীর পেওুলম্ 

বা দোলকের ন্তায় গোল আধার, যাহার মধ্যে স্থত। জড়ান গোল চক্রবৎ 
নলী সংবদ্ধ থাকে । এই উভদ্ধ কলই স্শ্ বন্ত্রের ও স্থূল বস্ত্রের অন 

হালক। ও মজবুত ছুই প্রকার কম দামী ও বেশাদামী কলপাওয়া যায়। 

সুক্ষ বন্ত্রের উপযোগী হালক। কল গুলিকে পারিবারিক কল, এবং স্ুল 

বস্ত্রের উপযোগী মজবুত কল গুলিকে পুরু বা গুরু কাধ্যের কল বল! হয়। 

হান্কা। কল অপেক্ষা পুরু বা গুরু কাধ্যের কলের মূল্য ২০২ হইতে ৩০২ 

টাকা আরধক হয়। আবার ভাইব্রেটাং কল অপেক্ষা অসিলেটাং কল 
অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক বলিয়৷ প্রায় ১০২ টাক! বেশী মুল্যবান। 

অতএব গৃহস্থ পরিবারের ব্যবহার জন্ত কিঞ্চিৎ কম মুল্যবান ভাইব্রেটাং 

হাত কল নগদ ৫২ অথবা পা-কল ৭*২ টাকাতে ক্রয় করাই ভাল, 
কারণ সেলাই উভয় কলেই সমান হয়। অথচ অপসিলেটাং কল একটু 
স্থবিধা জনক, অর্থাৎ নলীতে সুতা জড়ান ও নলী ভর৷ সঞ্জ বলিয়া! মুলাও 

১০২ টাকা বেশী দিতে হুয়। এজন্য ভাইব্রেটীং কলের পরিচালনার বিষয়ই 

এ স্থলে বর্ণিত হইল, কারণ নলী ও মাকুর পার্থক্য ভিন্ন অন্ান্ত সীবন- 

প্রণালীর কিছুনাক্র বৈলক্ষণ্য নাই। পুনরায় উক্ত উভয় প্রকার মেশিন 

বা! কলই ত্বরণ জলে সুঅপন্কৃত গুলির মূল্য ৫২ টাক! অধিক হয়। 

নিয়ে যে কলের প্রকৃতি চিত্র প্রদত্ত হল তাহা! পাঠ কল বা! টিডল্ 

মেশিন । পাঁ-দানী হীন হাতত কল একথা নি কাষ্ঠাসনে স্থাপিত ও ব্যালান্স 

হুইল পহ ঘুরাইবার হাতল. সংবদ্ধ থাকে। আনন হইতে খুলিয়া 
পা-দানীতে বসাইলে চৌকিতে বসিয়! পায় চালান যাঁর, অথব! পা-দ্বানী 
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হইতে খুঁপিয়! মআাসনে বসাইবা ঘুরাইবার হাতল ঘুড়িয়া! বিছানায় বসিয়। 

হাতে ঘুরাইয়। সেপাই করা চলে। অতএন ধাহারা এ উভয় প্রকারেই 
কাজ করিতে ইচ্ছ। করেন, অথবা কোন দুর প্রধাসে গমন কালীন কলটী 

সহজে সঙ্গে নিতে চাহেন, তাহাদিগের পক্ষে একটা হাত কল, প্রবাসে 

বহন জন্য ঢাকন, এখং ঘরে চেয়ারে বসিয়া! কাঞ্জ করিবার জন্য একটা! 

পা-দানী ক্রন্ন করা কর্তব্য । ঢাকন। ন। ৯ইলে কলটী ধুলা ময়ল। লাগিয়! 

বিশী ও শীপ্বই অকর্মণ্য হইবারও আশঙ্কা অধিক । 

2] ) ১) ন্ || 
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(ক) 17805 718 ফেস্ প্লেট, মুখাবরণ | 

(থ) 21051017 টেন্শন্, ত্বাটনী। 

(গ) 01996 756 থোট প্লেট, গ্রীবাবরণ। 
(ঘ) 9106 7180 সাইড. প্লেট, পার্খাবরণ | 

(চ) 511৭০ শ্রাইড, ঢাকনী। 

(ছ) 3360 বেড, শযা।। 

(জ) 138121709 ৬৬17০০1 বালান্স, হুইল, তৌল চক্র । 

(ঝ) 9১101) ₹০0018001 ষ্িচ, রে গুলেটার, বথেয়! পরিচালক । 

(ট) 13091) 17061 বৃবিন ওয়াইগার, নলী আবর্তক । 

(ঠ) 17315০0€ ব্রেন, যোজক। 

(ড) 6181 ক্র্যাঙ্ক, চক্র কিলক। 

(9) চ700)87) পিট্ম্যান, আবর্তক দণ্ড। 
(ত 75801 টি ডল্, পা-দানী | 

(থ) 7361 9716 বেস্ট শিফটার, দোয়ালী আবদ্ধক। 
(দ) 1738170 17561 ব্যাগ. হইল; দোয়ালীর চাকা । 

(ধ) 195 লেগ, পায়।। 

(ন) ২০11০ রোলাব আবর্তক ৷ 

কলের দক্ষিণ পাখ্ডে ঢাকনা ০০৮৪: কভার, উপরে মেজ, ছুই পাশে 

দেরাজ। 

প্রত্যেক কলের সহিত উহার ব্যবহার অর্থাৎ চালনান প্রণালী 

পরিজ্ঞাপক এক এক খা্ি উপদেশ পুন্তিক! কোম্পানী কর্তক প্রদত্ত হয়। 

এ পুস্তকে কলের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যৌজনা, তৈলাক্তকরণ ও চালনার 

প্রতিক্কৃতিদহ বিশিষ্ট বিবরণ উপদেশ লিখিত দৃষ্ট হইবে, সুতরাং 

তাহার সমস্ত চিত্র এস্লে প্রদর্শন নিশুয়োজন। বে উহাতে যে সকল 



সেলাইএর কল। ৯৯ 

মুড়ী স্লোই, পটী, কুইলটাং, চুনট, চুনটসহ ফুলাই বা (1706700) 

পফিং লেস যোজন! প্রভৃতির উল্লেখ আছে, তাহাই বোধ-ন্থগম জন্ত এ 

স্থলে যার্ণত হইবে? উক্ত পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় ভিন্ন ভিন্ন সরু, মোট! 

স্চ এবং সুতি ও রেসমী কটন বা পিল কুতার উল্লেখ আছে, তাহাও 

সবিস্তারে বর্ণিত হইবে । আবরণের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় কলেখ তৈল সম্বন্ধে 

এবং তৃতীয় পৃষ্ঠায় উহার ভিন্ন ভিন্ন অংশের নামের লিষ্ট ও প্রত্যেকটা 
কি কি নম্বর দ্বার! কোম্পানীর কারখানায় পরিচিত ও প্রাপ্তবা তাহ। দুষ্ট 

হইবে। কল ক্রয় কালীন কতটা সুচ, কয়দী ববিন বা! নলী, কল 

খুলিবার ও যুড়িযার য্ত্র ইত্যাদি যাহা আনুষঙ্গিক উপকরণ স্বরূপ প্রদত্ত 

হয়, তাহ! উক্ত পুস্তিক1 অনুসারে বুঝিয়া লগয়া উচিত। 

সেলাইএর কলের প্রথম কার্ধা উহা! বিশেষ বন্ত্রের সহিত পরিষ্কত 

করণ। কার্য্যারস্তের পুর্বে সর্বাঙ্গ শ্লাকড়া দ্বারা ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়া 

কলের যে সকল স্থানে তৈল প্রবেশের ছিদ্র দৃষ্ট হইবে, এবং যে সকল 
স্থান পরস্পর সংলগ্র বা যোড়। অর্থাৎ চালনা সময়ে যাহ! পরম্পব বর্ষণ 

যোগ্য সেই সকল স্থানে তৈল দানী যোগে তৈল প্রবিষ্ট করিবে । সিঙ্গার 

কোম্পানীর তৈয়ারী যে এক শিশি তৈল কলের সহিত প্রাপ্ত হওয়া যায়, 

তাহ1 বিলাতি বিশুদ্ধ শ্ইট অয়েল, অর্থাৎ শোপিত লক 'ময়েল কিঞ্চিৎ 

পেটোলিয়ম্ অর্থাৎ শোধিত কেরোসিন তৈলসহ রলীকুত। শোপিত 

নারিকেল তৈলপহ কেরোসিন মিশ্রিত হইলে উদ্দিষ্ঠ স্ুসি্ধ হইতে 
পারে, কিন্তু স্বতন্ত্র ভাবে কোন তৈল বা কেরোসিন কলে দেওয়। উচিত 

নহে। স্বতন্তর্ভাবে তৈল দিলে কুল শী্রই তৈলের আঠাতে ভাল চলিবে 

না, সুধু কেরোসিন দিলেও উহা! শরপ্রই শুষ্ক হইবে এবং সংযোগ স্থান 

ক্ষয় হওয়াতে কল টিলা হইয়! পড়িবে! এছন্ত পুর্পোন্ত কেরোসিন 
মিশ্র সুইট অয়েল সর্বত্র দেওয়া হইলে কলের মাকু খুলিয়া পাঁচ মিনিট 



১০৩ ”  সীবন-শিক্ষা-সোপান । 

কাল কল চালাইবে, তাহার পর স্তাকড়া দ্বার বিলক্ষণ মুছিয়া পরিষ্কার 

করিয়া সেলাই আরম্ভ করিবে । না মুছিলে কলের তৈল কাপড়ে 

লাগিবার সম্ত।বন। | 

কলের ফে'মংশ চাপার নিচে থাকিয়! সেলাই কালীন কাপড় সরাইয়! 

দেয় তাচাকে দাত দলে । দীর্ঘকাল সেলাই করিলে কাপড়ের ও স্তার 

আশ দাতে ক্রমে সংলগ্র ভইয়া কলকে অচলপ্রার় করিয়া দের, এসন্ত 

প্রত্যহ দাত গুলির মূলাংশ পরিষফ্ষার করিয়া দিবে। 

কলে 1৭) চিহ্নিত স্থানের নাম টেন্শন্। ইচ্না দ্বারা হুত্তার টান ঠিক 
কর হয়। মাঁকুর সতী যত টান থাকে, স্ুঁচের ছা তাহার সমান 

টান হইলেই সেলাই ভাল হয়। দুইটা সহ] প্বস্পব ফাদ পড়া চর্ম 

কারের চন্দন সেলাই এর মত কাপড়ের মনো পড়িলেই উভয় দিকের বখেয়া 

ভাল দেখায়, অন্যথায় উপর বা নীচের যে কুতা বেশী টান হুইবে 

তাহা সোজা থাকিবে । কলে কিরূপে সত লাগাইতে ভয়, এবং টেন্শন্ 

কিরূপে উভম্ন সঠার সমান কবিতে হর, তাহ) কলের উপদেশ পুল্ডিকায় 

চিত্রদ্ধারা বিশ্ষেরূপে প্রদশিত হইয়াছে । ববিন বা নলীতে কতা 

জড়ানএবং নলী মাকুব মপ্যে স্থাপনের প্রণালাও এ পুস্তকেই পরিচ্গাত 

হওয়া যাইনে। 

একটা কথ বিশেষ স্মরণ রাখিতে হইনে যে, প্রেসার ফুট অর্থাৎ গে 

চিহ্কিত থোটপ্লেট (বাহ দাতের উপ্র জ্কু আট! থাকে ), এবং (5) চিহ্নিত 

শ্লাইড্ বা ঢাকনা এই উভয়ের মধ্যবস্তী যে চাপ দিবার চরণ, তাহ! 

পম্চা্ী উত্তোলনী যোগে তুলিয়া কাপড় সেলাইএর জন্ত 'দতে হয় এবং 

উত্তোলনী নামাইয় চাপ দিয়া সেলাই করিতে হয়, স্থৃতরাং সেলাই করা 

ভিন্ন চাঁপ-চরণ উত্তোলনী যৌগে নামাইয় দীতে সংলগ্র ভাবে কদাঁচ 
কল ঘুরাইবেনা, তাহাতে দাত ক্ষয় হইবে। 



সেলাইএর কল ১০১ 

সেলাই আরস্তের পুর্বে কিরূপ কাপড়ে কিরূপ সু'চ ও সত! ব্যবহার 

কর! কর্তব্য তাহ! নিয় প্রদর্শিত বিবরণীতে দ্রষ্টব্য। 
রিনি ৮৭ পা শ শি ভা আদ সপ পপ পপ পপর | ক শে শপ আত ১.০ শিল্পা কপ 

(জা 
টনক রঃ শপ শপ আপ সপ শপ আ সিল শি শসা সদ শে ০৯ গর 

্ সাদ র নেলাইকর! কাপড়ের প্রকার সুতার নশ্বর 
2১৪ 2177 রারাাররার 
ূ 0 ূ সথক্সবস্ত, মজলিন, ক্যান্ি ক, টু ১০০-১৫০ শত 

ৰ লিনেন প্রভৃতি ৩০ খেসম 

13 । সুক্মা ক্যালকো, লিনেন, লিন ৪:65 সত] 

ৰ মক, আহ, রেসম। কাপ | ১৪--:৩০ রেসম 

|.) 1 শংক্রথ, মারাকন, ছ'ট গান ৬৮০ কু! 
রি ৷ পরিচ্ছদে, গন ফ্লানেল, রেসম রর ১০ বেসম ূ 

7 মোটা সতী কাপড় টা ৪০...৪০ কত 

| | জীন, জট ফলানেল, সাজ পাকা ১৬১৮ রেসম 

|... থেঠো,টাকং) জান, বনাত ; ২৪--৪০ সুতা | 
ৃ জুল বন্ত্রমাত্র এরেন্ী প্রতি ১০-- ১২ বেসম, 

_ অলষ্টারের পুরু পণশমা প্র ১০০১৪ গুতা ] 

ৃ মোটা কাশ্মীরা, পাভলা কানভাল|  ৮*-৮* লিনেন 

ৃ | | কানভাদ ব্যাগ, , ভি মোট! ৪ ০---৪০ (লনেন অথবা ৃ 

ৃ রি ' জীন, পাহলা চামডা প্রড়তি | মোটা হা ূ 
$ 

সুঁচের আকারের ৭্টী চিহ্ন প্রত্যেক শুচের গোঁড়া মুদ্রিত দুষ্ট 

হইবে) 74 ও [ নথ্বর সচঈ সাধারণ কার্যে পঙ্গে বিশেষ উপযোগী । 

সুটচ ক্রয় কালীন প্রয়ো্গন মত নঘ্বর দেখিয়া "ইপে। 

কলের সহিত কাতিপয় অভিরিক্ত, অংশ অথাৎ হেলার, বাইডাণ, 

কুইল্টার প্রভৃতি যাহা প্রদত্ত হয়, তাহ! উপনৈশ পুন্তিকায় তাহার দ্মতি- 



১০২ সীবন-শিক্ষা-সোপান । 

রিক্ত সরু হেমার, রফ্রলার, রদ্দার পিং প্রভৃতি কতিপয় হন্ত্র স্বতন্ত্র মূল্য 

দিয়া ক্রয় করিতে হয়। বোঠামের কাজঘর প্রস্ততের যন্ত্রও পাওয়া 

যায়, তাহা ও স্বতন্ত্র মূল্য দিয়া ব্যবহার বিধিসহ সংগ্রহ করা যাইতে পারে । 

সাধারণ বখেয়। সরু মোট: অর্থাৎ বখেয়ার ঘর গুলি পরম্পর সান্নহিত 

ও ব্যবহিত করণ জনা ঝে) চিহ্নিত থম ক্রু বামদিকে ঘুরাইলে বখেয়। সরু 

হয় এনং দক্ষিণ দিকে ঘৃধাইলে মোট! হড় জানিয়া যে কাপড় যত সরু 

তাহাতে তত সরু বখেয়া এবং নোটা কাপড়ে মোটা বখেয়। করিবে। 

বখেয়া যালতে লব খাশ অনুসারে সব্বত্র সমান বা সম রেখায় হয় তাহ। 

অভ্যাস কবিবে। বখেয়া করিতে সিদ্ধহত্ত হষঈটলে অন্তান্ত প্রকার 

যন্ত্র যোগে নানারূপ নকৃসা সেলাই আরম্ভ করিবে । 

টক মেকাঁর- ইংবাঞ্জীতে টক্ (780) অর্থ কোন কাপড়ের 

দাওনে পরস্পব সন্নিহিত এক না অধিক সংখাক প্লেট রচনা করা! 

শেমিজ, গাউন, পেটি কোট প্রভৃতির দা দনে দ্ধ ইঞ্চ হইতে ১ ইঞ্চ চৌড়া 
তিন চারিটী প্লেউ সেলাই করিলে দেখিতে স্দৃণ্ত হয়, অথচ দীর্ঘকাল 

ব্যবহার করিতে গেলে পরিহিভার বয়োবৃদ্ধি সকারে পরিচ্ছদ খন্দ বোধ 

হইলে প্লেট গুলিব বখেয়া খুলিয়া দিলে দৈর্ঘ্য বুদ্ধ হইবে । অতিরিক্ত যন্ত্র 

গুলি কলের স্চী-দগ্ডের সহিত সংলগ্ন করিবার সময় অতিবিক্ত থম স্ত্ু 

যোগে প্রসাব ফুট তুলিয়া কলের উপরিস্থ ফপকেব ছিদ্র সহ টক মেক র 

আঁটিয়। কতিপত্ন নয়নন্রক অথবা পণ্ক্রথের ১গজ দীর্ঘ ৮ গিগ চৌড়। 

ফালীদ্বার! প্রেই বচন! অভ্যাস কবিবে। অভ্যাস ভাল না হইলে পরিচ্ছদে 

তদ্রপ প্রেই রচনা মযস্ত করা উচিত নচে। একটী প্লেট সেলাই 

হইলে থম স্কু খুলিয়। দ্বিতীয় প্লেটের বাবধান অন্থুসারে টক' মেকার যন্ত্রট 

দশ্ষিণ দিকে সরাইয়! পুনরায় থম ্  আটিবে। প্লেট কত চৌড়া আবশ্তক 

তাহা যন্ত্রের গ'ত্র সংলগ্ন অপর একটা স্তুদ্বারা করা! যাইতে পারে। 



সেলাইএর কল। ১৩৩ 

এই গাত্রস্থ স্কু বামে সরাইলে প্লেট সঙ্ধীর্ণ ও দঙ্গিণে সরাইলে বিস্তৃত বা 

চৌড়া হইবে। 

ব্রেইডাঁর-_-1351 অর্থ কার বস্ত্র প্রান্তে অথণ! তত্দারা কোন 
অক্ষর, অঙ্ক অথবা নক্বা সেলাই কর! যায়। কার প্রেসার ফুটের মধ 

দিয়া বখেয়! হইয়া কাপড়ে আবন্ধ করণ লন্ত ছিদ্রযুক্ত 'একটী ্বতন্ত্র প্রেসার 

ফুট কলের সহিত পাওয়া যায়। হুচ'-দগুটী পশ্চাদ্বন্তী উত্তোলনী যোগে 

সম্পূর্ণ উপণে তুলিয়া প্রেসার ফুট আটিবার স্কুটী টিলা করিয়! প্রেসার 
ফুট খুলিয়! বাহির করতঃ তাহার স্রলে ছিদ্র যুক্ত প্রেসার ফুট প্রাবষ্ট ভাবে 

ক্রু আটিবে। তাহার পর এ ছিদ্র পথে কাব প্রবিষ্ট ভাবে সেলংই আবন্ত 

করিবে । বনাত, মখমল, সাজ্ড, কাশ্মীর! প্রড়তি স্কুল বস্েই কাধ 

বসান ভাল হয়। 'এক খান ৮১৯৮ গিরা বনাতের প্রাস্তভাগে সবল 

রেখায় ও ১তুষ্কোণে গোল কোণ মেলা করিয়া মধ্যস্থলের নক্া সেলাই 

করিবে। যাহারা এই কাজে দিদ্ধচন্ত তাভারা কোনরূপ আদশ এন! 

দেখিয়া নল্সা দেপাই আপন মনেব কল্ন! 'অন্ুসারে করিতে পাবে, 

কিন্ত শিক্ষার্থীর পক্ষে কোন চিত্র একথখপণ্ড টিনের উপর গন অথবা 

লেই যোগে মাটিয়। শুষ্ক হলে ক্ষুদ্র বাটালী অথপা তদ্রুপ লৌভান্ 

দ্বার কাটিয়া নমুন! 'প্রস্থত কব! কর্তব্য। [কঞ্চিং খড়িমাটা গদের জপে 

গুলিক্য়া নমুনার টান খানি বস্ত্বেধ উপর স্থাপন করতঃ স্পঞ্জ, ব্রশ, অভাচুব 

ম্তাকড়া যোগে, খড়িমাটী গোলা ঘবিয়৷ লাগাইয়া দিবে। শ্রফ হলে 

সেই চিত্রানুর্ূপ কার সেলাই করিবে! চীনের নমুনার চিত্র অতি সক্ষ 

ন! হয়, কার ঘুরাইয়। ফিরাইয়! সেলাই এর উপধুধাগা বড় হওয়। উচিত । 

হেমাঁর --৮০০। হে অর্থ মুড়ী সেলাই | চাদর না! পরিচ্ছেদেব 

দাওনে পটার ন্যায় মুড়িয়া হাতে তুরপাই সেলাই করাকে হেম. কবা 

বলে। বস্থের প্রান্ত মুড়িবার জন্য চারিটা চারি মঈপের হেমার কলের 
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সহিত পাওয়া যাঁয়। মুড়ী যত চৌড়া হওয়৷ আবশ্তক সেই মাঁপের 

একটী হেমার কার বসানের সচ্ছিদ্র প্রেদার ফুটের পশ্চাতে অতিরিক্ত 

থম. স্ক্রু বারা আটিয়া দিবে। লংক্লুথ কাপড়ের ফালী দ্বার! মুড়ী সেলাই 

ভ্যাদ করিবে। চেমার আটা হইলে উহ্াব আবত্তিত অর্থাৎ পাক 

দেওয়া চেপউা! চোঙ্ের ভিতর বন্ত্ প্রান্ত প্রবিষ্টভাবে সম্মুখ ও পশ্চাস্তাগে 
দ্ুই চারিবার টানাটা:ন কবিলেই মুভী? ভশক্গ পাড়িবে। 

বাইগ্ডার _-হেমারের স্তায় আর এক প্রকার যন্থ থাকে, তাহাকে 

বাইগার বলে। হেমারের স্যার বাইগার অতিরিক্ত থম স্কুযোগে সচ্ছিদ্র 

প্রেপার ফুটেব সহিত আটিঘ়া দ্রিবে। কোন পুরু কাপড়ের তৈয়ারী 

প্রিচ্ছদের প্রান্ত কিত। দ্বার! মুডিম' দেলাহ€ কবাকে বাইগ্ডিং বলে। 

ফিতার মুখ বস্ত্রেব প্রান্তে হাতে খিপিঘা। বিলেই ভাল হয়। তাহার 

পর সেলাই আরস্ত হইলে ফিতার্টা এমন ভাবে পারবে, যেন [মাড়াই 

সর্বত্র সমান হয়। সেলাই অত লবে অথবা অধিক খাশে হইলে 

প্রসার ফুটের পাশ্ববর্তী থম. স্ষু ঢিলা করিয়া উপযুক্ত লদে সেশাইএর 

উপষোগীরূপে ম*টিয়। দিবে । 

কুইল্টাং--05116 কুইণ্ট অথ লেপ বা রাজাই। লেপ দেলাই 

জগ্গ বরফার মত চত্ুফ্ষোণ যে ঘখণ বন দেলাই ক: হর তাহাকে 

কুইল্টং বলে। ভূল! ভগ্না লেপ 'থব। তর্জপ পুরু কোমল ইস্তিযুক্ত 

কাপড়ে কুইল্টিং ভাল হয়। একটী দণ্ড ও দেখা 'প্রদশক বক্রনুখ যুক্ত 
যন্্ুটীকে কুইণ্টার বলে। উহ সচ্ছিদ্ব “প্রসার ফুটের পশ্চাতে আতারক্ত 

থম কু বারা আটিয়! রে! ধতত খ্যবহিত হওয়। প্রয়োজন তদনুসারে 

বক্রাগ্র স্ঁচ হইতে দূরে অথচ নিকটে সরাইয়া সেলাই আরম্ভ 

কবিবে। কোণাকোণিভাবে প্রথম শ্রেণীবদ্ধ সেলাই হলে পরে বরফীরর 

মত ঢতুক্ধোণ করণ জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর সেলাই ভাতস্ত করিবে। ৬ হাত 
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দীর্ঘ ২।* কি ৩ হাত প্রস্থ লেপের কোঁণাকোণি প্রথম সেলাইটী সরল 

রেখার হুঈলে পব পরবর্তী মেলাই বক্রাগ্র দারা সরল ভাবে হইবে। 

প্রথম সেলাই সবল ধেখায় করণ জ্ন্ত কাপড় ছোট হইলে মধ্যে ভাজ 

দিয়, 'অথবা রুল করিয়া দাগ করিবে কিন্য বড় কাপড় দালাপোব 

প্রভৃতি হইলে খড়ি মাটা গদের জলে গুলসু। মোটা কায মাথাইয়া 

কোণকোণি প্রথম দাগটা করিয়া ক্রমে ভাভাব উভয় পার্ববস্তী সেলাই 

করিবে। 

এই পর্যান্ত স্লোইএর বন্ত্গুলি কলের সহিত পাওরা যায়, ইহার 

অতিরিক্ত সরু খা ফুট ভেমার, «দার, পফিং রঙ্চার, শারাবিং বন্দর, লেস- 

গেমার এবং ফেলার নামক ছয়টা আতরিক্ক যন্ত্র স্বত্ধ মুলা দিয় ক্রয় 

করিতে তয়। 

কুট হেমার- ইলছারা কাম্জের দাওনে মুড়ী সেলাই কবা 

হয়। ইহ1 একটা প্রেনার ফুট, মুখে ফোডাঁই জন ও ৮ প্রবেশ জন্ত 

ছিদ্র থাকে । সাধাবণ প্রেদার ফট খুলিয়া তাহার শলে সক হেমার 

আটিক্লা প্রথমে পুথক ফাণী দ্বারা হেন সেলাই অভাল কারণে । বেশী 

কাপড় মোড়ই হইলে হাত শা কার ঈবহ বান ভাগে মরহিবে কম 

কাপঙ মোড়াই ভইলে হাত ঈষদুচ্চজাবে দক্ণফিকে সবাভাবে। 

রফার-_দাবারণ [প্রসার কুট! খুনিয়া তাহাৰ স্ণে পয়াবে 

ছিদ্রযুক্ধ মুখ গ'বইরভাবে থম জু আটিন। দিবে, এবং উঠাখ উন্ন গ মুখ 

অর্থাৎ কনেকৃটিং পেভাৰ পণ যোগকপ্রাস্ত নিউডল্-কাম্প বা সুচি, 

আবদ্ধকসহ আগা দিবে। ঃ 

রফল্ অর্থ ঢুনট করাঁ-_যে কাপ চুনট করিতে হবে তাহার 

যন্ত্রের তলায় সেপাখেটার বা পুথককানব্ুর প্লেই এবং টা বেড অর্থাৎ 

চুনটকারক অংশের মধ্যে গ্াবিষ্টভাবে ক্ূচের নিষ্নবস্তী দাতের উপর 
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স্কাপনাস্তে সেগাই আরম্ভ করিলেই চুনট হইয়া মধো বখের! পড়িতে 

থাকিবে। চুনটের কুচা অর্থ ৎ কুঞ্চিভ অংশের ক্ষুদ্রতা ও বৃহন্ততা সাধন 

জন্য নিডপ ক্লাম্পে সংবদ্ধ বেগুলেটিং নট্ নামক পেচ ঘুরাইলে কুচী 

গত বা বৃহৎ হয়। ক্ষুঘ বখের। দ্বারা সক কুগা এবং বৃহৎ বখের! দ্বাব! 

বড় কৃচী প্র্তত »য়। বাজে কাপড়ের ফালা দ্বা% চুশট বা রাফ, অভ্যাস 
করিবে। 

কাপড় টুনট সেলাই ভিন বাধ সংবদ্ধ অবস্থায় কণ কদাচ চালাইনে 

লা । 

পফি'-রফীর -উহাছার; নস্ত্েধ প্রান্ত ক্ফীতভাবে চুনট হইয়া 
থাকে । বে কাপ দ্বারা পফ. অর্থ কুল! প্রস্কত করিবে তাহা মাপ মত 

শইয়া মুড়ী সেলাই কারয়া পপ রক্লারে সেলাই করিবে। এক প্রান্ত" 

সেলাই হইলে অপর প্রান্ত মারস্ত করিবে । বখেরার দূরত্ব দ্বারা 

লেভারের পেচ ঘুরাইয়া প'ছং সেণাই হইয়। থাকে | সি 

রফার-শায়ারিং__শায়াব অথ প্রদেশ বাঁ দেশের কি ভিন 

অংশ। কাপড়ের উপর এ্রীকপ বিভিন অংশে বিভক্ত বড় চুনট ব! পফ, 

সেলাই করা ষার। পুর্ব কাঁথত মন রফ্লার আটিয়া সমান দূরত্ব 'অনুক্রমে, 

সেলাই করিবে। 

লেম হেমিং---প্রতোক বস্ের প্রান্তে একবারেই মূুড়ী দেলাই 

ও তৎসহ লেস সেলাই হইবার জন্য ফুট হেমারের মত একটা প্রেসার 

ফুট আটিয়া মোডাই স্থানে বামহস্ত এবং কুচ প্রবেশের কাটাস্থানে লেস 

প্রবিষ্টভাবে দক্ষিণ হস্তে দরিয়া সেগাষ্ট করিতে হয়। দৃঢ় অভ্যাস খাতীত 

একান্েে পিদ্ধ স্ত ভওব। যায় না। পু 

ফেলার--ফেল অর্থ ঢুইথগ্ড কাপড় একত্রে যোড়। মেলাই। 
অতি বৃহৎ চাদর, সামিয়ানা, ও তাবু, কানাত প্রভৃতির পাট পরম্পরর 
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ষুড়িবার পক্ষেই সুবিধা, ক্ষুদ্র কাজে প্রায় প্রয়োজন হয় না। দ্বুই পাট 

হাতে সমানে ধবিয়! উত্তম যোড়! সেলাই জন্য দৃঢ় অভ্যাসের আব্গ্ক, 

নচেৎ যোড়! কম-বেশ হইবে । ফেলার বস্ুটা ফুট ভেমারেরই রূপান্থর 

মাত্র। 

কলে সেলাইএর প্রার সমন্ত কথাই বলা হইল 1 আর একটা কথা 

জ্ঞাত ভওয়া কর্তবা। €্রনাব ফুট নামক চাপিনার অংশটীর মাথায় 

একটা বেষ্টন পেঁচ আনদ্দ দুষ্ট হইবে । উহার নিপ্বে চাপ-দণ্ডের গাত্রে 
একটী তারের ন্প্রিং পবান আছে! [বন পেঁচটা দক্ষিণে বুবাউলে 

বসিবে, বামে থুবাইলে উঠিবে। বসিলে স্প্রিং সন্কুচত হইবে, উঠিলে 

বিস্তৃত বা ব্যাপক হইবে। সঙ্কুচিত হইলে বপরুদ্ধি হেতু চাপ বেশ 

পড়িবে, বিস্কৃত হইলে স্প্রিং টিল! হওয়াতে বল হাস হেতু চাপ কম হইবে। 

ণে গ্রানিতে তইনে যে সরু কাপড়ে কম চাপ ও খুব প্র কাপড়ে বেশ! 

চীর্ধ ন! ঈড়িলে নিয়স্ত টান কাপড় ভাল টানিবে না সরু কাপড়ে 
' বেশী চা গ্ঁছিলে দাতের টানে ছিড়িয়াব ভগ্ন মাছে, প্রনরায় স্থলনঙ্ধে 

কম চাপ প'ডলে সেলাই সটান হইবে না, এজন্য কাপড়ের অবস্থান্ররূপ 

পরের বেন পেঁচ ঘুবাইয়! ফিরাইয়। চাপ ভাস বুদ্ধি করিনে! কল 

ভাল ন৷ চলিলে, স্থতা কাটিলে নিজে কলেব বোগাযোগের কোন পরিবর্তন 

না করিয়া নিকটবর্তী সিঙ্গার কোম্পানীর আপিামে কলটা উত্তমরূপে 

সারাইয়! আনাই: । 
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সেলাই সম্বন্দে সমস্ত কথাই বর্ণন ও চিত্রাণ্দ দ্বার! বিশদরূপে 

বাথা। করা হইয়াছে । এক্ষণে কতিপব বিশেষ কথা বলিয়! আমর! 

গ্রন্থের পর সমাপ্তি করিন। ক, 

সুচীরক্ষণ-_কলের € হাতে দলাই করিবার স্ু'চ অনেক সমক্জে 

বন্তীভানে মরিচ। ধরিয়া নষ্ট ভয়, বিশেষতঃ বর্ষার সমর বারতে্টানেী 

আপিকা বশতঃ লৌভ-দ্রব্য মাত্রই শী টিন ইয়া উঠে। কলঙ্ক 

পরিলেই সু'চ আর টিকেনা, পট পটু ভগ্ন হইতে থাকে, অধিকাংশ স্টচেরই 

ধাগা ব তীক্ষা'গ্র মরিচ ধরাতে ভে তা হইয়া সেলাইএর পক্ষে অযোগ্য 

ভয় । এই অস্থবিধ। শিধাকরণ জন্য স্চগুলি রক্ষণপক্ষে যত্্রবান ওয়া 
উচিত। একগী ১» ডান টিউব ?শশি বাতি চূর্ণ পূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে 

সচ গুলি উদ্দমুখ ভ্ভাবে ভখিয়া কাক ছঢ়াবদ্ধ ভাবে রাখিলে স্টাচ 

মরিচা ধরেনা। যে পাথুরে চুণ পানে খায় তাহাকে কলি চুণ, ইংরাজীতে 
08101: 11076 কুইক লাইম বলে । এই চুপ জলে দিলে ক্ষাত হইয়া 

উঠে, তখন এমাবচ্েধ কার্ষো ব্যবহাচ হয়। যতন্সণ শুষ্কাবস্থায় থাকে 

ততক্ষণ কলি চুণ এ*ং জলে দিলে ফুলাচুণ নামে অন্ভহিত হয়। বাতির 

গু'ড়ার পরিবর্তে সুঙ্ম ঝুলি চণ চর্ণ যোগে স্থাচগুলি কাগঞ্জের মোড়কে 

উত্তমরূপে প্যাক করিষ। রাখিলে দীর্ঘকাল অকলঙ্গিত ভাবে থাকিবে । 

কাট। ও সেলাইএর কলের উপযস্ত্রাদি লিফলঙ্ক রাখিতে হইলে মৎ 

প্রনীত শিল্পী ন!মধেয় পুস্তকে র পরিষ্করণ ও রক্ষণ গীর্ষক প্রবন্ধ ভুষ্টব্য। 
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চনটকরণ--সরু পেজ দিয়া সুতা টানিয়া চুনটকরণ সমস 

সাপেক্ষ, অথচ অভতি'শুম্ধ চুনট প্রায় হয় না। দজীর; কামীজের পিঠ, 

কফের অংশ, শেমিজের গলার অংশ, ফল্ প্রতি ঘলা যোগে চুনট 

করে। ঘিলাব চুনট বথচ্ছা সর হইতে পারে। একটা গোল বড় ঘিল! 
সংগ্রহ করিয়া তাহাব ঠিক মধাস্থশে ১. ইঞ্চ ব্যাস বিশিষ্ট অর্থাৎ একটা 

পয়স] চাপিয়া ধরিয়। ইলিস পীন অথবা লৌহ কিলক দ্বারা চতুর্দিকে দাগ 

কবিরা ধারা ছুরী দ্বার! সাবধানে দাগে দাগে ঘিলার খোলাটা গোল!- 

কারে কাটি অভ্ন্তরস্থ শাস গুড়ি কাটিয়া বাহির করিয়া ফেলিবে। 

একটা মাছুর অথব! জিন কাপড় আবুত সিলি বাড বা লাবরোদের 

উপর একখু ল্থা নদ্রনস্নকের ফালীর এক প্রান্ত  দর্গিণ হস্তর তজ্জনা 

ও মধ্যমান্ুলীর অগ্রভাগ |ঘশার গোল গর্ভের মধ্যে প্রতব্ট ভাবে ) বুগা- 

্বলীর দ্বারা চাপিয়া ঘিলাটা সবলে বন্ধণ্ডসহ অগ্রভাঁগে ঠেলিলেই 

চুনট হইতে থাকিবে । প্রথমেই চুনট ভাল ভইনে না। ক্রমে অভ্যাস 
ছার! সিদ্ধ তক্ত হলেও ভিন ভারিবাধ উপ্যূদ্পার চুনট করিলেন ইচ্ছানুরূপ 

উত্তম স্রু চুনট ভষ্তবে। 

ছাতার উপরের আবরণের ফিল্ অথাৎ বালর, খাংলসের 'আপরার 

ঝালর, মসারীর ঝালর, প্রক্ততি এই ঘিলার চুনট ত্বারাহ শীত ও উত্তম 
হয়। তবে পুরু কাপড়ের অথব! রেসমা সাটান প্রস্তুতির ঝালর পেন্ুজ 

দ্বারা সৃমব্যবহিত্ত ঘরে ঘবে চুনট করাই 'ভাল। 

সাধারণ মন্তব্য-_€ ১) কাপড় কাটিবার সময় বদি উহ! জীন ও 

সার্জ কাপড়ের মত সদর মফস্বল হয়, কিঘ! ছিষ্ট কাপড় মাত্রেই সদর দ্বিক 

ভিতরে রাখিয়া ভাজ করিয়া কৌণাকোণি টানিয়া জমাইয়া মাপ অনুমারে 

দাগ করিবে। দাগ সর্বত্র দেওয়া হইলে সেলাইএর হক রাখিয়! কাটিবে। 

(২) প্রত্যেক ভাজ করা কাপড়ই কাঁটিবার সময় বাম দিকের 
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প্রান্ত হইতে কাট! মারস্ত করিবে । কর্দাচ বাম দিকে কাপড় রাখিয়া 

হস্তের দক্ষিণ দিক হইতে কাটিবে ন। | দক্ষিণ দিকে কাপড় রাখিয়া বাম 

দিক হইতে কাটিতে আরম্ত ক'রলে বামহস্ত মুক্ত থাকাতে কোন স্তানে 

ধরিখার প্রয়োজন হইলে ধর! নহঞ্জ ও সুবিধা জনক তইবে। তবে 

কলার প্রড়তি অপ্রশস্ত অংশ বদি বাম হপ্তে তুলিয়া ধরিয়া কাটতে হয়, 
তেমত স্থলে কচিৎ দর্ষিণ দিক হইতেও কাট! বায়। কাটিবার সময় 

ভাজ কর! কাপড় দুরাইয়! চতুদ্দিক কাটা সুবিধা জনক নহে, কর্তক 

নিজে ঘুবিয়া কাটাই মহজ। মতি বৃহৎ কাপড় যাহা ঘ্ববাইবার উপায় 

নাই তাহা ধেব্পে ঘুরিয়। ঘুরিয়। কাটিতে হয়, সেইরূপে কাট। অভ্যাস 

করিবে। অতি ক্ষুদ্র কাপড় থুরাইয়াও কাঁট। যায়। 

(৩) খিলনী ও পেনুজ সেলাই কাপড় কাটার নত বাম দিক হইতে 

আরম্থ করিতে হয়, কিন্তু তুরপাই দক্ষিণ দিক ভিন্ন সেলাই হইতে 
পারে না। বথেয়া, 'জগ্তর! প্রভ়তিও বাম !দক হইতে আরম্ত করিবে। 

সেলাই কালীন ধাম হস্ত কাপড় ধরিবার জন্ত নিম্মুক্ত থাকা উচিত। 

রেসম প্রস্ততি মূলাবান কাপড় পেন্ুজ কালান কোন এক পাট কম বেশী 

প্রায় হয়, এজন্ত পান দ্বাধা অথবা খিলনী করিয়া দুই পাট সমান ভাবে 

পেস্কুঙ্, বেয়া প্রভৃতি করিবে। 

( ৪) অনেক ক্ষণ ক্রমাগত সেলাই করিলে হাত ঘামির়া, কাপড়ের 

মাড় লাগিক্না মন্ধল। হইয়৷ উঠে, এজন্ঠ। শুভ্র বস্ত্র সেলাই কালীন মধ্যে মধ্যে 

হাত ধুইয়া পরিষফার করিবে । সেলাই কালীন কলের তৈল লাগিয়া, 
অথব! হাতের ময়লায় কা'ড় যেন অপরিদ্কত না হয়, তৎ প্রতি দৃষ্টি 
রাখিবে। অনেকের কুমভ্যাস সেলাই কালীন দাতে সুতা কাটে! 

শত্রু কুতা। হইলে কীচী দ্বাপা হুত। কাটাই সদ্যুক্তি, তত্তিনন সেলাই করা 

বস্ত্র সহ সুতা দাঁতে কাট! অসভ্যতা । 
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(৫) পরিচ্ছদের পেলাই শেষ ্ ভিতরের ও বাহিরের সমস্ত 

খিলনীর সতা, কলের সেলাই কব! সুতার উদ্বর্ভ অংশ ক্ষুদ্র কাঁচী 

দ্বারা ক্রমে কাটিয়। টানিয়া বাতির করিয়া ঝাড়িয়া পরিষ্কাব করিনে। 

যাঁদ ইন্ত্রী করিবাব প্রয়োজন ভয়) তাহ! মইলে তদ্রপ ঝাড়া পরিদ্কৃত 

পরিচ্ছদের উপর দুমঞ্ক দিয়া ইস্ত্রী করাঈ নির'পদ। ন্্রী করিবার 

পুর্ধে উত্তপ্ত ইন্্ীটা মাটিতে ৪ থলেতে ঘমিয়া পালিস্বং স্ুপরিদ্ত করিয়া 
পইবে। উন্ত্রীযতহ মাজ্কিত ও মণ ভইবে; উজজী করাও ততই শান্ধ 

ও স্থন্দর হঠবে। 

(৬) কাপড় ভাজ ও পাট করিতে শিখতে হয়। ধোপা ধৌত 

বস্ত্র ইস্ত্রী করিয়া; এক প্রকাবে পাট কবে, এব" দজী অন্য প্রকারে পাঠ 

করিয়া থাকে। কোট, প্যাণ্ট,লন, কামীঙ্গ প্রভৃতি প্রন্টেক পরিচ্ছদের 

ভাঁজ পৃথক পুথক। দরজীর ভরখজ দেখিয়া শিক্ষা করাই সভজ, ভবে 

কথা এই, ভ ।জ অন্তে কাপড়টা বাক্সে রাখিবার ধোগা প্রায় চড়ুফোণ, 

আন্তিন ভিতরে থাকা রূপে ভাজ করিতে হয়। 

(৭ ) প্রথম শিক্ষার্থীর পঙ্গে সাদ! কাপড়ে কোনরূপ রঙ্গীন সুতা দিয়! 

পেম্থজ, তুরপাই, বখেয়া প্রভৃতি অভ্যাস কর! কত্তবা, তাহ! হইলে নিজের 

সেলাইএর দোবাদোষ নিজে বুঝিতে গারিয়া স্ব সংশোধনের ও উন্নতিও 

প্রয়াসী হইতে পারিবে । কেহই স্বরুত কাধ্যের নিকৃষ্টাতা ভাল বাসেনা। 

আমার হাতের *লেখাটী খারাপ হউক, সেলাইটা বিশ্রী, ছবিটা কুৎসিত 

হউক এরূপ ইচ্ছা কেহই করেনা, সকলেই আপনার কাঘাটি ভাল ঠয়, 

এই বাসন। করে। কোন্ সেলাই কিরূপে ফ্রিতে হয় তাহার পথ 
প্রদর্শন পূর্বক এক একটা উত্তম সেলাইএর আদর্শ প্রত্যেক শিক্ষার্থীর 
সম্মুখে স্থাপন করিয়া অনুকরণ ও ভঙ্যাস করিতে দিলে দেখা যাইবে, 

প্রায় অনেকেই ড় ও শ্রম দ্বার। নিজের সেলাইএর উন্নতি করিয়াছে। 

ধু 
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পেস, তুরপা্, ৪ ধখেমার ঘর অর্থাৎ প্রত্যেক ফোড়ের দূরত্ব প্রথমে 

প্রতি ইঞ্চে ৬ হইতে ১৭, তাগঠার পর ৮ হইতে ১৮, পরিশেষে ১২ হইতে 

১৮ ঘর হইলেই হাত ১হয়ারী ভইবে। অতএব সাদ! পরমীনে রঙ্গীন লাল, 

কি কালে সুতা দ্বারা পক্ষা ও অভ্যাস কারবে। 

(৮) একাধিক অংশ পরম্পর যোজন! সময়ে দরজ কত চৌড়া, 

গাহম (গে পুচ্ছ) বা সব্বঘ্র সমান হইবে জানিয়া তদন্ুরূপ দু পাট 

(যণ্দ পেনুজ তুবশাই অথ! থিলনা 'ও কলের বথেয় করিতে হয় ) 

খিলনী কালান দরজের চৌড়! 'ন্নারে বান পাট বড় ও দক্ষিণ ব। 

উপরের পাট ১ ধান হহতে ও ধান কম করিয়া খালবে। পেস্থজও এ 

ভিসাবে উপবেধ পাটে? প্রান্ত বা কিনারা হহতে ১ ভইতে ৩ ধান 

বাবধানে কাঁবঠে ভব, তাভ। ভইলে সেলাই থাক সন্ধে কাপড়ের স্মৃত! 

খুলিবে না। 

(৯ ১সেলাছ£ কালীন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাণ প্রত বিশেষ দৃষ্টি 

রাখিণে। কোন ক্রমেই বেন নোংর।, বিষ, দাগ পাগ। না হয়। কাপড় 

টাটা ভষ্তে ও সেপাই অস্তে ইন্ত্রী করা পধ্যন্ত পরিচ্ছন্নতা লক্ষিত 
হইলেই “অভাস জারতে সিদ্ধি” গুণে কৃতকাধা হইতে পারিবে । 

১৯৭ ১ কাপড় কাট! প্রথমাবধি শেষ পর্যান্ত অর্থাৎ কাপড় টানা, 

জমান, প্রাজ ওয়, মাপ মত ধাগ দেওরা ও পারশেষে কাটা বারংবাধ 

মনোযোগের সহিত দেখিলে একটী আভজ্ঞান জান্মবে ৷ পুরু রকম অতি 

বুহং আকারের প্যাকিং কাগজ দ্বার! নমুনা! প্রান্ত করাইয়া তাহাতে মাপ 

লিখিয়। রাথিতে হয় । এই নমুনা অপেক্ষাকৃত পাতলা কাগজের উপর 

ফেলিরা দ্বাগ কিয়! কাটিয়া! অভ্যাম করিতে হয়। “কাপড় কাটিয়! 

নষ্ট করিয়। শিক্ষা ও অভ্যাস করা অপেক্ষা কাগজ কাটা সুলভ। 

সর্বাপেক্ষা! ছাতার কাপড় কাট! অতি সহজ। প্রথমে একটা পুরাতন 

জপ 
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ছাতার কাপড় খুলিয় দি ছাতাটী আটতাড়ী হয় তাহা হইলে উাহার 
আটটা পাট পৃথক করিয়৷ একটার সমান আকারের পুরু কাগজের নমুন! 
কাটিয়া তাহা সমান সটানে বিস্তৃত দীর্ঘ কাপড়ের উপর ফেলিয়! একবার 

ত্রিভূজটী সন্মুথে, আর একবার বিপরীত ভাবে দাগ করিয়া দেখিবে কত 

বহরের কত গজ কাপড় আবশ্তক, তাহার পর দ্বাগ মত সরল রেখায় 
কাটিবে। 

( ১১) সর্বাপেক্ষা! কাজঘর প্রম্তত ভালরূপে অভ্যাস করিবে । ১৬০ 

নম্বরের আলেক্জাগ্ডার গুলি সুতা ছুই খাই পাক দিয় টুইষ্টের অনুরূপ 

করিয়৷ তাহা দারা কাঁজঘর প্রস্তত অভ)াস করিবে, তাহার পর হাত 

তৈ়্ারী হইলে টুইষ্ট দ্বারা কাজঘর প্রস্তত করিতে প্রয়াস পাইবে। 
পাকান স্ৃতা একটু লেই, মাড় অথব৷ গঁদ দ্বার! মাজিয়া লইলে আর 

কুঞ্চিত হইবে না, সৌজ! থাকিবে । কাজের মুখে ডুরী ভরিয়৷ বাধিতে 
পারিলেই কাজ উত্তম হয়। 

(১২ )বেঞ্জী কত প্রকারে, কোন স্থানে কিরূপ ভাবে বসাইতে হয়, 
স্থতী ও গরম কাপড়ে কিরূপ সেপাই করিতে হয়, শিক্ষকের নিকট 
জানিয়া লইবে। 

উলের কার্ধ্য ।-__অনেকে উলের কা্যকেও সীবনের এক অঙ্গ 
মনে করেন, বাস্তবিক তাহা নহে। উল উপ বা উর্ণা শব্ধের অপত্রষ্ট। 

ইহা! বোন! হয়, সেলাই হয় না । উলের মোজ! বোনা, কন্ফার্টার ব! 
গলাবন্দ, টুপী' প্রভৃতি বোনা হয়, স্থতরাং বয়ন কাধ্য সেলাইএর অঙ্গীভূত 

বিষয় নহে। ইংরাজীতেও উল্লের কা্যকে 17106208 নিটাং বলে, 

উহার অর্থ বয়ন বা বোনা । উলের কাধ্ট দ্বারাও বিলাতে অনেক 

অবীর! নি:স্ব বৃদ্ধা ক্রীলোকেরাঁ নিজেদের উদরের অন্নের সংস্থান করিয়া! 

থাকে । বিলাতে কোন কার্যই প্রায় ক্লেহ হাতে করে না, প্রায় সমস্ত 

কার্যের জন্তই কল বা যন্ত্র ৃ ষ্ট হইয়াছে । উব্েধ কাজের জন্তও 
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সেলাইএর কলের মত নিটীং মেশিন প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু কল অপেক্ষা 

হাতে কার্ধ্য টযাকসই হয়, এ জন্ত হাতে তৈয়ারী জুতা, মোজা, এমন 
কি হাতে তৈয়ারা কাগজজেরও আদর অধিক ও মুল্যও অধিক। হাতে 

তৈয়ারী এক জোড়া ফুল মোজার দাম ৪২, হাফ মোজা ২॥* টাকা, 

কিন্ত কলের মোঞা পশমী ফুল ১০, হাফ ৪০ আনা মাত্র । 

মোজা বুনিবার জন্য দুইটা ৯ ইঞ্চ দীর্থ মশ্ণ শলাকার প্রয়োজন । 

কেহ এঁ শলাকা গজনস্তের, লৌহের, অভাবে বীশের তৈয়ারা করিয়া 

ব্যবহার করে। শলাকাদ্য়ের অগ্রভাগে উলের একপ্রকার পেঁচ 

পড়াইয়! শালাকার একটার গাজ্রে ক্রমে সাজাইতে হয়। কন্ফার্টারও 

প্ররূপেই ছুইটী শলাক! দ্বার বুনিতে হয় । এই পেঁচ পড়া নানা প্রকারে 

হইতে পারে। এক প্রকার সোজ। পেঁচ, অপর প্রকার রিবড। ইংরাজী 

রিব, অর্থ পপ্তরাস্থি। পাঁজরের অস্থি যেমন এক একটা উচ্চ, সেইরূপ 

শ্রেণীবদ্ধ ভাবে উচ্চ পেঁচ বিশিষ্ট বোনা মোজা। টুপীও নান! প্রকারে 
উত্ত শলাকা দ্য়ের সাহায্ো প্রস্তুত হইয়। থাকে। গেঞ্জী শব ইংরাজী 

0802 গজ শব্দের অপত্রষ্ট মাত্র । প্যালেষ্টাইন নামক স্থানের 0822 

গজ! নগর হইতে রেসমের সচ্ছিদ্র ষে বস্ত্র প্রাপ্ত হওয়া যাইত, তাহাই 

উক্ত নগরের নামানুসারে গজ নামে অভিহিত হয়। প্ররূপ সচ্ছিদ্র 

পাতলা উর্ণ! বন্ত্রকে অধুনা গজ ফ্লানেল বলে। উল দ্বারা উক্তরূপ 
সচ্ছিদ্র যে হাত কাটা অঙ্গরক্ষ! প্রস্তুত হয়, তাহার নাম বেছিয়ান । এই 

বেনিয়ানকেই আমর! গ্েঞ্জী বলিয়া থাকি। মোজ! বোনার স্তায় গেজীও 

দুইটী শলাক। দ্বার৷ বোন! হইয়া থাকে। 
উল দ্বারা কানভাস নামক চতুফ্ষোণ ফীক ঘর বিশিষ্ট কাপড়ে জুতার 

উপরের আবরণ প্রস্তত হইয। থাকে । কেবল এই জুত৷ প্রস্তুত 

কাধ্যেই হুচের গুয়োজন হয়। একটা কাঠের ফ্রেমের সহিত কানভাস 
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খণ্ড চতুর্দিকে বড় বড় পেস্থজ সদৃশ সেলাই করিয়৷ সটান বিভ্তৃত 

ভাবে আটকাইয়া৷ পায়ের মাপ অনুসারে নমুন1 দৃষ্টে জুতার আবরণ 
কানভামের প্রত্যেক ঘরে ঘরে নানা বণের উল দ্বারা সেলাই 

করিতে হয়। কোণাকোণি ভাবে হুইটী করিয়া পেঁচ পড়া সেলাই 

করিলে ভাল হয়। জুতার নানা বর্ণের ছাপার ক্স কাগজ 

বিক্রয় হয়, তাহ ক্রয় করিয়া তদনুসারে এ সকল বর্ণের অনুরূপ উল দ্বার! 
কাঁনভাসের ঘরগাল পুর্ণ করিতে হয়। নমুনা ভাবে স্বয়ং নমুন! 

প্রস্তুত করি লইতে পার! যার়। একখও খুব পুরু ফুলস্ক্যাপ কাগজের 

উপর কানভাসেব ঘরের সমান ব্যবধানরূপে সরু কলমে কালা দ্বার! 

কসী টানিয়! লইবে। এক সার দার্থ ও তদ্ূপধি একসারি প্রস্থ ভাবে 

সমানে কসা টানিলেই কানভাসের অন্গুকখণ কর! হইবে। তাহার পর 

মুচীপ তৈয়ারী পম্প শু নামক জুতার উপরের আবরণ তুল্য কর্সীটান! 

কাগজে দাগ কারয়। তুলা দ্বারা নানাবর্ণ ঘরে ঘবে অস্কিত কিয়া গোলাপ 

ও অন্তান্য স্তৃশ্ঠ পুম্পের পত্র, কোরক, পা, বিকশিত ফুলে নকৃস! 

প্রস্বত করিবে । কোন চিত্রকর দ্বারা এই নকৃসা অতি উত্তম অঙ্কিত 

ও রঞ্জিত হুইবে। তখন এ নকৃস! দেখিয়া ঘর গণিয়। নানা বণের উল 

দ্বারা অনুকরণ করিলে জুতা প্রস্তত হইবে । 

বঙ্গের আনেক স্ত্রীলোক কানভাসে উল দ্বার! সুন্দর আসন প্রস্তত 

করেন: ইন্ারও আদর্শ হইলে অনুকরণের স্থৃবিধা হয়। এক খানি 

আসন দেখিলেই বুঝিতে পারা যাবে, কি প্রকারে উহ! সেলাই করা 

হইয়াছে । উল দ্বারা নান! প্রকার ফুল, ঝটৈব, আবরণ প্রস্তত হইয়া! 

থাকে, তাহ দেখিয়! শিক্ষণ কৰা যাইতে পারে। উল দ্বারা আসন 

সেলাইএর মত নান! ছবি আকা যাইতে পারে। অক্ষর, নাম, ধাম 

লেখাও অপাধা ব্যাপার নহে । ৪ 
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কলাবর্ভ, ---অর্থ জরীর দ্বার! পরিচ্ছদে এবং বস্ত্রের উপর অঙ্ক 

অক্ষর, চিত্র বিচিক্জ লতা, পুষ্প, পত্রের নক্স! প্রস্তুত কর।। জরীর 

সাচ্চ। ও ঝুট! ছুই প্রকার হুত্র পাওয়া যায়। সাচ্চা অর্থ টাদীর হুত্রের 

উপর সোণার পাকা গিপ্টা এবং ঝুট অর্থ তামার স্ত্রে টাদীর ও সোণালী 

গিপ্টা। পুঝে জরী ভারতেই প্রস্বত হইত, কিন্তু অধুনা বিলাতী জরী 
সুলভ হেতু তাহাই সমধিক ব্যবহ্হত হইয়াছে । জরীর ফিতাও নানা 

প্রকারের পাওয়া যায়, তত্তাবতের সাধারণ নাম গোটা, স্থান বিশেষে 

বাদল! বলে। ইহাও হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকের! ওড়নার হাসিয়। রূপে 
ব্যবহার করে, তত্তিন্ন টুগী ও পরিচ্ছদেও ব্যবহৃত হয়। 

কলাবত, বা সলমার কাজ অতি সুন্দর, তজ্ন্ত উহা স্থনৈপুণ্যের 

কাধ্য। আদর্শ দৃষ্টে অন্নুকরণ কর! যাইতে পারিলেও সাধারণ দর্জীর। 
কলাবন্তর কাধ্য করিতে পারে না। এক শ্রেণীর দর্জীরা সাধারা5 
সেলাই প্রায় জানে না, কিন্তু তাহারা কলাধত্ত, বা সলমার কাধ্যে 

সিদ্ধ হগ্ত। কোন আদশ না দোখয়। আপন মনে আত চমৎকার 

চিত্র বিচিত্র নকৃসা সেলাই করিতে থাকে । বিলাতি কোন কোন 

দর্জী হিন্দস্থানী কারিগরের নিকট এই কার্ধ্য শিক্ষা করিয়া স্বদেশে 
উহার বিশেষ উন্নতি সাধন করিলেও একাঁজে হিন্দস্থানী, কাশ্মীরী, 
কাবুলী প্রভৃতিরাই বিশেষ দক্ষ। কলিকাতার বড় বাজারে যে সকল 

কাবুলী দর্জী স্বদেশীয় সৌখীন লোকের মুল্যবান মখমৰোর পোষাক, 

সিনাবন্দ, টুপী প্রভৃতি প্রস্তুত করে, তাহাতে সাচ্চা জরীর নান! চিত্র 

দৃষ্ট হয়। র্যাস্কীন কোম্পানীর সুবৃহৎ সেলাইএর কারথানাতে হিন্ুস্থানী 
রাজা, মহারাজ, নবাব, বেগম, আমীর লোফের যে সকল বহু মূল্যবান 

পরিচ্ছদ প্রস্তুত হয়, তাহ! হিন্দুগ্থানী দর্জীদিগেরই কলাবত্বর বিশেষ 
নৈপুণ্যতার পরিচয়,তবে মেমেরাও কেহ কেহ কলাবত্বর কাধ্য জানেন। 
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পুস্তকে লিখিত উপদেশ অপেক্ষা! ওস্তার্দের নিকট এই কার্ধ্য শিক্ষা! করাই 
স্থবিধ জনক। সলমার কাজে একপ্রকার ক্ষুদ্র গোল মধ্যে একটা 

ছিদ্রযুক্ত দ্রব্যগুলিকে চুম্কী বলে। ইহাঁও সাচ্চা ও ঝুট! ছুই প্রকারই 
পাওয়া যায়। 

কলাবস্ত, ও রেসমেব কাধ্যে ট্যাসেল ও জুববা প্রস্তত বাবঙ্ত আছে। 

রেসমের সরু কার দ্বার! প্রথমে ট্যাসেলের নকৃলা প্রস্তত করিয়া পরে 

ক্ষুদ্র জুববা বসাইয়া দিতে হয়। ট্ুপীতে (তুরকী মুসলমানের ব্যবহৃত 
লাল টুপীতে এবং সাহেবদ্দিগের ইভনিং ক্যাপ অর্থাৎ সান্ধ্য টুপীতে ) 

এক গুচ্ছ রেসম শিখার স্তায় লম্বিত থাকে, হিন্দীতে তাহাকে জুববা বলে। 

এই জুববা প্রস্তত কাঁরতেও কিছু নৈপুণ্যের প্রয়োজন আছে। একখগ 

হালকা কাষ্ঠ নিশ্মিত কৃষ্তবর্ণে রঞ্জিত গোল দাবার বড়ের স্তায় খণ্ডের 
উপর রেসম গুচ্ছ প্রথমে বিপরীত ভাবে দৃঢ় বন্ধন কবিয়া উপ্টাইয়া 
উপরে আর একটা বন্ধন করিলে জুববা স্ফীত কলেবরে প্রায় ৬ ইঞ্চ 
দীতঘরূপে ঝুলিতে থাকে । কাষ্ঠাভাবে কষ্ণবর্ণ বস্ত্র থণ্ড দ্বারাও ভিতরের 

বড়ের মত একটা দ্রব্য প্রস্কত ক'রয়া তদ্বপরি রেসমের গুচ্ছ আবদ্ধ করে। 

জুবব। টুপীর একটা শোভ। বিশেষ, তত্তিন্ন উহ দ্বারা অন্ত কোব প্রয়োজনই 

সাধিত হয়না 

যাহা হউক সেলাইএর কার্যে বিলাতি, হিন্দুস্থানী, কাশম্মীরা নান! 

দেশীয় সুদক্ষ দ্জীর তৈয়ারী পরিচ্ছদ প্রভৃতি দেখিয়। ক্রমে তাহার 
অনুকরণ করাহ শিক্ষার সহজ উপায় । একটা বিলাতি মূল্যবান ডে,সিং 

কোট সর্বান্ন খুলিয়া ফেলিলে দেখিতে পাও বাইবে, উহার কোন 
স্থানে কিরূপ সেলাই করা হইয়াছে, তখন ত্ছৃষ্টে যে অভিজ্ঞান জন্মিবে 

তাহ লিখিয়া ব্যক্ত করা পণ্ডশ্রম মাত্র । সেলাই সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সকল 
কথাই আমরা স্থলতঃ ব্যাখা! করিলাম। প্রর্থম শিক্ষার্থীর পক্ষে ইহাই 
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যথেষ্ট। এতদূর পধ্যন্ত হাতে কন্মে শিথিতে পারিলে স্বয়ং পরিচ্ছদ 

প্রস্তৃত করিতে পারা যাইবে, ইহাই আমাদিগের বিশ্বাদ। 

শিক্ষার্থী এই পুস্তকের লিখিত অভিজ্ঞান সহ কোন ভাল কারখানার 

কিছু দিন শিক্ষানবাস রূপে কারিগরদিগের কার্ধ্য প্রণালী স্বয়ং প্রত্যক্ষ 

করিলে বুঝিতে পারিবেন, এতল্লিখিত প্রত্যেক কাধাই দৃঢ় কভ্যাস 
সাপেক্ষ । বাস্তবিক সেলাইএর কার্যে অভ্যাসই মূল। কুচ ধরিয়া 

সেলাই করিতে বসিলেই ভাল সেলাই কারতে পারা যাইবে না। পেস্সুজ, 

ভুরপাই, বখেয়৷ প্রভাতি প্রত্যেকটা ক্রমে মাসাবধি চচষ্টা ও অভ্যাদ 

করিলে হাত তৈয়ারী হইবে, তখন গুপটু দর্জীর হাতের সেলাইএর সহিত 

নিজের সেলাই মিপাইয়া দেখিলেই নিজের দ্তার বাতৎপত্তি ও উপলব্ধি 

জন্মিবে। '“কার্ষো ধেযা ও অধাবপাষের বিশেষ প্রয়োজন, ভাল সেলাই 

হইবে ন। ভাবিয়া হতাশ, বিরক্ত ও লজ্জিত হইয়! চ্যাগ করিতে হইবে না, 

তখন মনে করিতে হইরে “অভ্যাস জায়তে সিদ্ধি” শতবাব অভাস করিলে 

অবশ্থই কৃতকাধ্য ত «য়া যাইবে ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 

মনে রাখিতে হইবে, শৈশবে ৬1৭ সর বয়সে দেলাই শিখিতে আরস্ত 

কিয়া] বিংশতি বৎসর বয়সে পাকা দজী, ত্রিংশ্ৎ বৎসরে পাক! ওস্তাগার 

হয়, তবে তাগার! অধিকাংশই নিরক্ষর । শিক্ষিত ব্যক্তি অতি কম পাঁচ 

বৎসর শিক্ষা ও অভ্যাস কবিলে যদি কৃতী হইতে পারেন, সে কাধ্য পাঁচ 

মাসে, পাঁচ দিবসে, কেহবা পাঁচ মিনিটে শিখিয়া ফেলিবেন এতটা সহজ 

কাজ মনে করিবেন না । সেলাই কল! বিদ্যার একটী শ্রেষ্ঠ অঙ্গ, ইহা 

দ্বারাই জন সমাজের সৌষ্টব ও সভ্যত| ধদ্ধিত ও রক্ষিত হয় । 

পাশ্চাতা জগতে সীবন স্ত্রী-শিক্খার একটি অপরিহাধা বিশেয় অঙ্গ। 

প্রত্যেক বালিক! বিদ্যালয়েই সীবন সর্ব নিয়ন্থ শিল্ড শ্রেণী হইতে 

বালিক। সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা! দেওয়। হয়। ইংলগ্ের শিক্ষা বিভাগ 
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হইতে প্রচারিত সীবন-শিক্ষশর নিরমাবলী অনুসারে ষে শ্রেণীতে যে 

পরিমাণ সুচিকার্য্য শিক্ষা। দেওয়1 হইয়া থাকে, তাহা শিক্ষার্থীর জ্ঞাতার্থ 

নিম্নে বর্ণিত হইল ।-_- 

শিশু শ্রেণী। 
১। সুচী, ও বয়ন শালাকা ধারণ ডিল। ডিল অর্থ শ্রেণীৰদ্ধ 

ভাবে অভ্যাস। ই পাঁচ মিনিট স্থায়ী । সুচী ও বয়ন শলাকা ধারণ 

সগ্বন্ধে প্রথম পাঠ। 
২। টিলা বোন! কালিকো। কাপড়ে তুরপাই, পেনুজ, রঙ্গীন 

সুতার বড় ঝড় ঘর। 
৩। উল বা সত! বোন।। ১২ নম্বর সুচী ধারণ ও বয়ন বর্ণন। 

বালিকা-_ প্রথম শ্রেণী। 
১ তুরপাি দরজ ও দ্রাত্তন ও মুড়ী সেলাই। বালিসের ওয়াড়, 

চাদর প্রভৃতি । 
২। বোনা-_সাদী ও চেইন কিনারী। কম্ফটার বোনা । 

দ্বিতীয় শ্রেণী । 
১। প্রথম শ্রেণীর কাধ্য বিশেষ নৈপুণ্য সহ। দরজ দ্বয়ং 

প্রস্তুত ও সরু তুরপাই। 
২। বোন, সাদা ও রিন্ড মোজ৷ ইত্যাধি। 

৩। কাচী ধারণ শিক্ষা, কাগজের নমুন! কর্তন অভ্যাস। 

তৃতীয় শ্রেণী । 
১। কাপড়ে প্লেট রচনা । ফিতা বসান জেলাই। 
২। ফ্লানেল প্রভৃতি কাপড়ে হেরিংবোন ব। জিঞ্জিরা সেলাই। 
৩। বোনা, চারি শলাকার অভ্যাস, মোজা ইত্যাদি । 

৪1 শেমিজ, পিনাফোর পের্টকোট, ঝভিস্ প্রভৃতি ক্ষুদ্র পরিচ্ছদের 

পুর্ণাঙ্গ কাগজের নমুন! কর্তন ৷ ্ 



১২০ সীবন-শিক্ষা-সোপান। 

চতুর্থ শ্রেণী। 
১। চুনট-করণ, চুনট কর! কষ্ক গ্রভূ(ত সেলাই। তুরপাই, পেস্থুজ 

বখেয়া কোন ক্যালিকো, ছিট, ব৷ ফ্লানেলের জামায় অভ্যাস। 
২। ফ্লানেলের তাঁলী সেলাই, রফু অভ্যাস। 
৩। ফ্লানেলের বস্ত্রের জীর্ণ সংস্কীর, দরজ, তুরপাই, বখেয়া, 

জিগ্রির!। 
৪। বোনা--চারি শলাকার মোজা বোন! । 
৫ মাপ গ্রহণ অভ্যাস । মাপ মত বালিকাদিগের ছোট শেমিজ 

প্রভৃতি নমুনা ও বন্ত্র কর্তন। 

পঞ্চম শ্রেণী। 
১। কাজ ঘর প্রস্তত, বোতাম, আইহছক টাকা, পরিচ্ছদ কর্তন 

ও সেলাই। 
২। মোজ! ও উলের দ্রব্য রফু ও মেরামত : 
৩। গাউন, ডুয়ার প্রভৃতির পাশ খোল! সামন। প্রস্তত ৷ 
৪1 নিম্ন শ্রেণীর সেলাই জন্ত বস্ত্র কর্তন । 

বন্ঠ শ্রেণী। 
১। ঝালর চুনট, গেজি সেলাই, নয়নম্থক্ ছিট ফ্লানেল প্রাণ 

কাপড়ের ষে কোন জাম! কাট! । 
২। জীর্ণ সংস্কার, রফু, তালা । 
৩। নিম্ন শ্রেণীর সেলাই জন্ত বন্ত্র কর্তন, ইক্ত্রিকরণ, টরণ প্রভৃতি । 

সগ্ডম শ্রেণী। | 
১। নক্সা সেলাই লেস, কার, ফ্রিল, কলাবত্। সলমা, ফুল 

কাত 
৮ ৯। রঙ, স্মত[ ছেঘম উল যোগে । জীর্ণ সংস্কার, রণ, 
5৩1, বন করি, নুর কর্ন, যে কোন পরিচ্ছদ সেলাই ও প্রস্তত। 

সম্পূর্ণ. 








